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INNOVATIONS IN GEOGRAPHICAL EDUCATION?
WASTED OPPORTUNITIES
Abstract: Geography has a great potential and must play its role in solving modern problems stemming from
global changes. That is why it is important to develop quality geographical education, which is extremely
beneficial for innovative forms. The article provides a retrospective on Bulgarian initiatives for innovative
geographical education, which has been developed and tested by the author in the last 30 years in parallel with
his research activities. The most important of them are: External block training in natural sciences (1992);
Curriculum and original textbook in geography for 8th grade (Natural Geography, 1995), in which a
systematic approach is introduced and geosystems are explained in an accessible way; The initiative
"Learning to explore the world together" (movement for expeditionary activities of international student
teams), submitted to the CGE of IGU (2004); "GIS in the classroom" - a project for the gradual introduction
of GIS in geography classes, deposited in the Bulgarian MES (2005); GEOgraphy`21 journal as a platform for
new geographical ideas and discussions (2006). Given the professional interests of the author, a series of
initiatives have been developed, using the educational potential of the karst, which is widespread in Bulgaria.
The specialized educational strategy ProKARSTerra-Edu, developed by the Experimental Laboratory of
Karstology in NIGGG-BAS, is presented in a synthesized form. It combines the concept of karst geosystems
and Lifelong Learning model. The strategy also proposed international initiatives that received support from
UNESCO: thematic competition "Karst under protection - a gift for the future generation" (4 editions: 2005,
2012, 2015 and 2019); Traveling school for karst (2015, 2017), first International science competition for
pupils "Karst - the last white spot on the planet Earth" (2019). These initiatives were developed in support of
the Bulgarian idea of declaring the International Year of Karst (launched in 2013). The karst sci-competition
also have an international perspective, because there is potential to grow into an the International Karst
Olympiad (IKO).
Successfully developed and tested initiatives for innovative education in geography have been published in
scientific journals and presented at scientific forums. Unfortunately, they still do not find the necessary state
support for development and implementation in the educational system. Serious reasons for this are the
deepening crisis in the value system of the society and lack of professional competencies in the relevant state
institutions. Another negative factor is the passiveness of the Bulgarian geographical guild and the increasing
distancing from the essence of geographical science.
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Вместо увод
(кратък преглед на професионалната обвързаност на автора с темата на статията)
„От миналото ще вземем огъня, а не пепелта”
Жан Жорес

В

далечната 1970 г. в един девети клас на Първо средно училище „Ив. Вазов” в
Стара Загора се сформира експедиционен отряд. Инициатор беше авторът. И
започна една емоционална страница от живота ни, изпълнена с пътешествия и
ученически експедиции в Стара планина и Родопите [1]. Експедиционният отряд ме свърза за
цял живот с географията. Първоначално не го осъзнавах, защото този учебен предмет не ме
привличаше. До голяма степен случайно записах и специалност География в Софийския
университет. И едва когато започнаха първите лекции разбрах, че съм имал щастието да
попадна на точното място. Тогава в Университета редовно се провеждаха студентски практики,
функционираше и формата ТНТМ (Техническо и научно творчество за младежта), която
стимулираше студентски експедиции и проучвания и провеждане на републикански студентски
научни сесии. С колеги от факултета организирахме 9 експедиции за проучване на пещерата
Манаиловска дупка и карста в Дъбрашкия дял на Западните Родопи. Възможността да се
включа активно в изследвания на терен ми помогна да осмисля същността на географията. Тя
ме завладя изцяло. За това спомогна и прочитът на биографиите на редица световно известни
географи и най-вече на Хумболт. Но ученическата ми страст към пещерите и карста ми
помогна най-пълно да осъзная що е география. Карстът стана тема и на дисертацията, която
започнах да разработвам в Географския институт на БАН, дн. Департамент география на
НИГГГ-БАН. Тогава започнаха и сблъсъците със социалната реалност в България, в която
научната кариера властваше над науката. Без кариерно израстване правенето на наука беше
обречено. А за него се изискваше и партийно членство в господстващата тогава в
социалистическа България БКП (Българска комунистическа партия). Партията, по-точно
партийните организации по месторабота, които имаха решаваща роля в управлението и на
научните институти, не прощаваха, когато някой открито се противопоставяше на ръководната
партийна роля, и особено ако откажеше „доверието” да стане партиен член. Особено пък ако
открито заяви, че с партийна книжка не желае да прави научна кариера. Но аз го направих и
последва очакваното – при това преди защитата на дисертацията ми... След линч на открито
партийно събрание, позоваващ се на анонимни доноси и на базата на действащото
постановление № 112 от 25 ноември 1974 г. за софийското жителство (“Наредба за временно
ограничаване приемането на нови жители в градовете”), в края на 1988 г. загубих правото да
работя в Географския институт (и да живея в София). Бях уволнен и никой от колегите ми не
посмя да оспорва този фарс, въпреки очевадните факти, с които те бяха запознати. Но и никой
не беше в състояние да ме „уволни” от географията. И аз продължих да й служа, препитавайки
се като пазач на детска градина и учител в 139 СОУ в София...
През ноември 1989 г. започна „перестройката”, известна като „преходен период на
България към демокрация и пазарна икономика”. Полъхът на свободата кара човек да мисли
позитивно и конструктивно и да развива инициативи за по-добро бъдеще. Появи се и
възможността да се кандидатства с изследователски проекти в новосформирания Национален
фонд за научни изследвания (НФНИ, дн. ФНИ). Спечелените проекти за карста, които
подготвих, ме върнаха в научните среди и в Географския институт. Но завръщането ми не беше
заради научната кариера в БАН (вече окончателно и напълно съзнателно я бях загърбил –
завинаги!), а заради възможността (и свободата, гарантирана от проектите) да продължа
изследванията си, започнати още със студентските експедиции в СУ... Още в първите от тези
проекти паралелно с разработваните научно-методически проблеми включихме като
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изследователска цел и ролята на карста в обучението по география [2]. Това беше началото на
осмислянето и експериментирането на алтернативни образователни подходи. Образователното
направление продължи да присъства във всички последвали проекти на НФНИ/ФНИ (общо 15
до 2020 г.), защото все повече осъзнахме и доказахме стратегическото значение на карста при
разработването на иновативни образователни форми. А те са постижими най-вече чрез
географията.
Науката има стойност, ако намира практическо приложение, а посредник е образованието
- то осигурява и бъдещите научни кадри, ако е достатъчно мотивиращо и вдъхновяващо
младите хора. Оформя се своеобразна система „наука – образование - практика”, която е
ефективна и резултатна, ако всеки елемент в нея е равнопоставен и взаимосвързан с останалите.
Особено в съвременния свят на глобални промени и глобални проблеми, за решаването на
които географията с нейния научен потенциал може и трябва да има водеща роля. Убедени в
това от изследователския си опит и с подкрепата на ресурсите от проектите, през годините
успяхме да развием оригинални идеи и инициативи, които експериментирахме с участието на
ученици, учители и студенти. Координацията между наука и образование успешно проработи, а
впоследствие приобщихме и представители на обществеността и бизнеса. Основна база беше
карстът, чрез който иновативността в географското образование стана доказан факт и
привлекателна перспектива...
Цел на настоящата публикация е да направи ретроспекция на разработените от автора и
успешно експериментирани през последните 30 години инициативи за иновативно обучение и
образование по география. На фона на бързо променящата се политическа и социалноикономическа обстановка в България са маркирани причините, поради които тези инициативи
все още не намират приложение в образователната система.
Началото на прехода – стимул за нови идеи в географското образование
"За да стигнеш до извора, трябва да плуваш срещу
течението"
Станислав Йежи Лец
Когато през 1991 г. започнах да преподавам география в 139 СОУ в София, се сблъсках с
реалните проблеми и предизвикателства на училищното образование. В процеса на
преподаването и на базата на изследователския си опит започнах да обмислям как обучението
по география би могло да бъде по-ефективно и най-вече интересно и завладяващо учениците.
Колко много важни географски закономерности биха могли да бъдат показани и осъзнати, ако
учениците се обучават и в природата - та това е география, как ще я изучаваш, ако стоиш
затворен в класна стая с географска карта и със скучен учебник, който трябва да зазубряш. По
това време в училищата още нямаше дори компютри и интернет... В разговорите и дискусиите с
колегите по физика и биология единодушно стигнахме до извода, че учебните предмети по
природни науки изискват обучение и на терен. Тогава за първи път осъзнах и потенциала на
географията в реализацията на интегрирано обучение. И се роди идеята за ИЗНЕСЕНО
БЛОКОВО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ. То би могло да се провежда през есента
и през пролетта в учебни бази сред природата, като се акцентира на практическата работа, а
през останалата част от учебната година учениците разработват под ръководството на
съответния учител теми, които вече са си харесали. Успяхме да проведем и експерименти –
еднодневно интегрирано теренно обучение по физика, география и биология в планината
Витоша. Осъществихме и специализирана екскурзия в Рила. Интересът сред учениците беше
много голям и вдъхновяващ. Блоковото обучение сред природата имаше потенциал... Но беше
още твърде рано, все още бяхме в 20 в., а преходът (политически, социално-икономически и ...
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духовен) едва беше започнал, или поне се надявахме да е започнал. Подобна иновация влизаше
в противоречие с традиционализма в образованието и организационно се оказа трудно
осъществима чрез съществуващата нормативна образователна база. А когато започнаха
промени в българското образование тази идея не намери достатъчно привърженици за
реализация...
Преподавателската ми работа в училище разкри и друг сериозен проблем –
съдържанието на учебния предмет география и учебните програми по география вече не бяха
актуални и съдържаха редица спорни постановки. Това беше предизвикателство, което ме
мотивира да подготвим с моите колежки д-р Димитрина Михова и Маргита Силянова нова
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ГЕОГРАФИЯ ЗА 8 КЛАС (Природна/физическа география),
която внесохме в МОН. В нея предложихме нова структура на учебника и на базата на собствен
изследователски опит за първи път въведохме системния подход и геосистемите в учебния
процес. Приложение в програмата намериха и глобалните проблеми на съвремеността. Въпреки
съпротивата, която тази програма срещна при обсъжданията, особено от страна на вече
утвърдили се авторски колективи на учебници, тя беше успешно защитена от вносителите и
одобрена от МОН през 1995 г.
„Човекът не е тенджера, която може да се напълни,
а факел, който трябва да бъде запален”
Алберт Айнщайн
За да защитим идеите, заложени в програмата, подготвихме
учебник по нея („ГЕОГРАФИЯ ЗА 8 КЛАС” [3]). Той беше
одобрен от МОН с писмо № 31-00-141/01.06.1995 г. и издаден през
1995 г. от Издателска компания „К&M” ЕООД с високо
полиграфическо качество1.

Това е един оригинален авторски учебник, който предложи (фиг. 1):
най-новите идеи и хипотези в природната география на прага на 21 век, поднесени на
достъпен език и добре илюстрирани;
богат фактологически материал и подходящ справочен апарат, вкл. за използваните
термини – една малка географска енциклопедия, умело съчетана със задължителния
учебен материал;
над 50 оригинални авторски илюстрации от България и света;
серия от оригинални карикатури, поддържащи интереса към темите на уроците;
на учителя - творческа свобода сам да избира материала и начина на преподаването му;
на ученика – „за всекиго по нещо”, дори за тези, които не проявяват особен интерес към
географията.
Богатият допълнителен материал към задължителното учебно съдържание е много важен,
защото по време на издаването на учебника достъпът до интернет все още беше ограничен и
имаше информационен „глад”.
Чрез 4 тематични урока, съобразени с разделите на учебника, за първи път е представен
по достъпен за учениците начин системният подход в географията и са описани най-типичните
геосистеми на планетата (раздел „Геосистеми” – 5 урока) (фиг. 1). Специално внимание е
Сканирано копие на учебника е достъпно в интернет на адрес: http://prokarstterra.bas.bg/scicompetition/bg/docs/Geography_TextBook_8Grade.pdf [95]
1
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отделено и на все по-актуалните глобални промени и последиците от тях (раздел
„Застрашеният дом на човечеството”).

Фиг. 1. Съдържание на учебника по география за 8 клас, издание на ИК „K&M” ЕООД
(1995, 2000)
В учебника за първи път достойно място намери и карстът, който, въпреки че е широко
разпространен в България [4], беше и продължава да бъде много слабо представен в учебниците
и учебните пособия. Приложихме изследователския си опит в карстологията и спелеологията и
резултати от наши и световни проучвания. Карстът е използван успешно и при обясняване на
редица географски закономерности, вкл. и на същността на географското изследване („Как
съвременната география изучава света”, с. 13-15) [3]. От общо 36 урока в учебника, в 11 от
тях карстът присъства, а един урок изцяло е посветен на карста („Карстова геосистема”, с.
120-121) [3]. Учебникът е от първите примери как потенциалът на карста може да служи за
иновативно образование по география. Неслучайно учебникът стана обект и на международен
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интерес по време на проведените научни форуми за карста (2005, 2012, 2015 г.) [5, 6, 101, 102,
103]. Той е включен и в българските информационни източници за подготовка за участие в
първото международно състезание за ученици, посветено на карста [95].
Отчитайки важната роля на практическата работа в учебния процес по природна
география, планирахме като приложение към учебника да подготвим и издадем и
специализирано учебно помагало „Практическа природна география” с водещи теми:
География за живота; Практически знания и умения; Насаме в природата; Програми за
географско изследване в родния край. Учебното помагало можеше да се използва от всички
учители и ученици, независимо по кой учебник за 8. клас се води учебния процес, а също и при
изучаването на географията на България. Във връзка с предстоящото издаване, през 2000 г.
разработихме и анкета-заявка за учителите. В нея те предлагаха предпочитани теми, които да
бъдат включени в учебното помагало. За съжаление последвалите събития провалиха
възможността то да бъде издадено и разпространено...
Не буди съмнение, че учебникът за 8 клас, който подготвихме и издадохме, е различен и
оригинален, същевременно разбираем и привлекателен за учениците. Той предизвика интереса
и на учителите по география, които търсеха нови подходи в преподаването. Затова беше
изненада, когато учебникът отпадна от обнародвания Списък на учебниците за учебната
2003/2004 г., утвърден от МОН... Кои бяха истинските причини за този акт? Учебна програма и
учебникът по география за 8 клас наложиха промяна в модела на преподаване и въведоха
системния подход в географията, който е най-близо до същността на тази наука. Но срещнаха
прикрит отпор - и от страна на учителите традиционалисти, и от наложилите се при издаването
на учебници авторски колективи и издателства, близки до МОН. Те имаха влияние в
министерството и не беше изненада, че учебникът ни беше заменен от учебник на авторски
колектив, който не успя да се класира в групата на официално одобрените през 1995 г. Този акт
на образователното министерство създаде сериозни проблеми на учителите, които вече
преподаваха по нашия учебник и на учителските съвещания през септември 2003 г. те
повдигнаха основателния въпрос Защо? Ние като авторски колектив също бяхме изненадани от
решението на МОН и изпратихме официално писмо-питане до министерството (вх. № 94 ПП1419 от 16.09.2003 г.) за техните основания. Беше пределно ясно, че учебникът е официално
одобрен, има две издания (1995 и 2000 г.) и отговаря на утвърдената и все още действащата
тогава учебна програма от 1995 г., на която също сме автори. Отговор от МОН така и не
получихме (защо ли?) и за да бъдем коректни спрямо учителите, които ни бяха гласували
доверие, описахме възникналата ситуация в сп. „Обучението по география” (6/2003, с. 73) [82].
Проблемът с издаването на учебниците по география не е нов и за пореден път се потвърдиха
опасенията на Д. Кънчев [83], че вместо „благородно дело”, това все по-често е „непочтен
бизнес” (с. 64).
Промени в посока връщане назад претърпя през годините и учебната програма по
география за 8 клас, която разработихме. Това рефлектира и върху съдържанието на
одобрените учебници, които се ползват в българското училище. Ще приведем само един
пример от действащата Учебна програма по география и икономика за VІІІ клас
(общообразователна подготовка). В нея системният подход и геосистемите вече не са включени,
а са заменени с „природни комплекси”, които според авторите на тази програма са равнозначни
с геосистемите – в очакваните резултати за знания, умения и отношения е записано, че
ученикът трябва да „знае какво е природногеографски комплекс (геосистема) и неговите
особености” !?
Разработването на учебната програма и на учебника за 8. клас ни направи съпричастни
към проблема със съдържанието на учебните програми по география в българското училище.
Тази тема е твърде важна, многоаспектна и дискусионна и въпреки че не е обект на настоящата
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публикация, изисква отношение. Не мога да не споделя голямата си тревога от това, което
продължава да се случва и да господства в курсовете по Обща география (5. клас).
Учебната програма за 5. клас е „стара незарастваща рана”, която години наред създава
сериозни проблеми в училищното географско образование. Още в края на 20 в. като автори на
учебната програма по география за 8. клас бяхме поканени на обсъждане и на поредната
програма за 5. клас. Очаквано ние изразихме редица аргументирани несъгласия и предложихме
друг подход – първият контакт на учениците с географията да е нетрадиционен и да им
представи тази древна наука вълнуващо и привлекателно и постепенно да ги посвети в найважните и разбираеми за тази възраст географски закономерности. За това има толкова много
възможности, вкл. с използване и на вълнуващи моменти от географските открития... По
обясними причини в следващите обсъждания на програмата вече не бяхме канени. През 2006 г.
проф. П. Лазаров призна, че „програмното съдържание изкушава за наднормена доза
информация, в много случаи трудно усвоима и дори трудно разбираема от 11-годишните
ученици” (с. 35) [84]. Подобно становище застъпват в приложения коментар (05.09.2020) към
електронната петиция и проф. Марин Русев и доц. Климент Найденов: „Пети клас е времето,
когато на децата и техните учители се вменява, че трябва да се овладяват знания и умения
за геосфери (!), географска карта, градусна мрежа (!), образуване на релефа (!), фактори (!) и
елементи
на
климата,
климатограма (!), атмосферно
налягане (!), схема
на
пасатите (!), озонова дупка (!), формиране на почвите (!), пазарно стопанство (!) и пр. Освен
това се изучат континентите Африка и Антарктида... Така географията още в 5. клас става
неприятен спомен за учениците”. Ще поясним, че на тази възраст децата все още нямат
необходимите базови знания по другите учебни предмети и най-вече математика, физика,
химия, които да им помогнат да се справят с тези географски теми.
Нова възможност, провокираща промени в географското образование, получих в края на
2002 г. с поканата за редактор (завеждащ редакция) на списание „ОБУЧЕНИЕТО ПО
ГЕОГРАФИЯ” на Главна редакция за педагогическите издания (ГРПИ) при МОН. Тази мисия
трябваше да изпълнявам паралелно с основната си изследователска работа в Географския
институт на БАН. Решението ми да я приема се основаваше на очакването ми, че ще успея да
въведа промени, които да популяризират списанието, да привлекат нови автори и читатели и да
го направят трибуна за иновации и за интеграция между наука и образование. По това време
географията в България вече беше навлязла в сериозна криза, засегнала и Българското
географско дружество (БГД), което колабираше [7, 8]. Периодичните географски издания се
редуцираха, а от научно-популярните остана само „Обучението по география”. То беше със
статут Научно-методическо, но в него се публикуваха предимно методически материали за
обучението по география. Списанието излизаше в 6 книжки годишно, но имаше ограничен
тираж и скромно полиграфическо качество, поради което читателската му аудитория вече беше
много малка на фона на незначителен брой абонати. А списанието имаше шанса да се превърне
в така необходимата широка географска трибуна. Това наложи да въведем промяна в неговата
структурата, а през януари 2006 г. списанието се прероди в „ГЕОграфия `21“ (фиг. 2). Този акт
не беше само формален, не беше и „скъсване с миналото“, а изразяваше желанието на
редакционната колегия да предложи на своите читатели осъвременено и полезно за новите
изисквания списание. То вече имаше нов графичен дизайн и формат (60х84/8), но запази
периодичността си. Поради финансови ограничения не беше възможно пълноцветно издание,
но впоследствие намерихме друго решение – електронна пълноцветна версия
на
публикуваните материали. Тя стана реалност през 2005 г. [96], а през 2008 г. сайта на
списанието беше обновен – той вече предлагаше не само лесно достъпни пълноцветни копия на
публикуваните материали, но и допълнителна информация, с която редакционната колегия се
стремеше да отговори на нарастващия интерес към електронното издание (фиг. 3). В него
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започнаха да се публикуват и материали само в е-версия. В края на 2010 г. сайтът на
списанието регистрира 26 500 читатели.

Фиг. 2. Списанието през годините [96]
Като отговорно географско издание с половин вековна история [9], списанието пое част
от функциите на спрелите да излизат други периодични географски издания. В обновеното
списание се постигна и поддържа баланс между научни, методично-образователни и
информационно-справочни материали. Като основни рубрики са въведени:
1. География и сродни науки (научни статии, вкл. на чуждестранни автори от Япония,
Шотландия, Португалия, Чешка република, Полша, Украйна, Албания, Черна гора). Научни
форуми. Проекти. Първи стъпки в науката (статии на студенти и ученици).
2. Методика на обучението. Професионален опит. Документация.
3. Географски справочник. Роден край. Защитени територии. Географски вести.
Световен опит. Георекорди. Годишнини. Конкурси, състезания. Нови книги. Пътешествия.
Плевели в географията. Обратна връзка/Право на отговор. Дискусия.
Постоянно присъствие имат и рубриките Юбилеи и Портрети (чрез интервюта са
представени известни учени, учители и пътешественици, вкл. от чужбина: Япония, Чешка
република, Албания, Украйна). Списанието направи своеобразен мост и с миналото на
българската география, по който се завърна позабравеното или загърбено духовно наследство
на заслужили учени. За това спомогна специално въведената рубрика Ретро, която представи в
оригинал научни приноси от трудовете на Херменгилд и Карел Шкорпил, Анастас Иширков,
Жеко Радев, Киро Киров, Гунчо Гунчев, Димитър Яранов, Владимир Попов. Списанието
спомогна и за реабилитацията на един от най-големите български географи – проф. Димитър
Яранов. На неговия живот и творчество е посветен специален брой на ГЕОграфия`21 (1/2010
[96]).
Като реакция на задълбочаващите се проблеми в българското общество и подмяната на
ценностната система, през 2008 г. в списанието се появи нова рубрика: Духовно огледало.
Великите българи за ... българите. Тя включи актуални за съвремието ни цитати от
творчеството на Христо Ботев, Алеко Константинов, Христо Смирненски, Пейо Яворов, Добри
Войников, Димитър Талев, Гео Милев, които предизвикват размисъл...
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Бяха подготвени и 16 тематични броя [96]. Всеки брой на „ГЕОграфия`21” излизаше и с
водеща тема. За 9 години упорита и всеотдайна работа списанието се утвърди като
единственото периодично издание по география с широк профил. То се превърна в орган на
цялата географска гилдия в България, а учителите, които доминират в нея, получаваха чрез
своето списание вече много повече научна и актуална информация в областта на географията.
Предимството на списанието при публикуване на „свежи“ научни статии беше и в това, че то бе
двумесечно издание, одобрените за печат материали не се бавеха и авторите имаха
възможността много бързо да обнародват важни резултати от своите изследвания. Списанието
изпълняваше и мисията да бъде обединително ядро на разпръснатата и дезорганизирана след
самозакриването на БГД географска общност в България.
Във всеки брой се съдържаха оригинални статии по актуални въпроси както на
съвременната география, така и на нейни сродни науки - за целта като автори се включваха
водещи български и чуждестранни учени. Списанието демонстрира интегриращата роля, която
географията може да изпълнява в научната сфера. Активно навлезе и карстовата тематика, вкл.
с два тематични броя (4/2004 и 1/2006) и с водещи теми в други 7 броя. Като автори са
привлечени както български, така и чуждестранни карстолози и спелеолози с богат
професионален опит. Публикувана е и оригинална статия за системния подход в карстологията
и за същността и спецификата на карстовите геосистеми [10].
Списанието привлече и много ученици и студенти, даде им възможност за изява и
помогна на много от тях да получат признание и да изберат своя професионален път. То
генерира и редица иновативни образователни инициативи в географското образование и стана
инициатор и съорганизатор на 7 успешно проведени конкурса, 2 от тях международни: „100
национални туристически обекта“ (в 6 етапа – 2003-2004 г.) – съвместно с
„Картография“ ЕООД; „Пещерите – един вълнуващ свят“ (4/2004) – съвместно с ТД „Сърнена
гора“, Стара Загора; „Нашият маршрут“ (4/2004) – съвместно с БТС; „Нашият роден
край“ (5/2003) – съвместно с IGU и МОН; „Карст под защита – дар за поколенията“ (2-3/2005) –
съвместно с Фондация „Център по карстология „Вл. Попов“ и ДПП „Шуменско плато”; „По
следите на времето“ (в 6 етапа) – 2 издания съвместно с Националния политехнически музей,
София (1/2006 и 3/2009) и „Природно и културно наследство на моя роден край“ (2/2007) –
съвместно с КД „Ил. Габровски“, Габрово [96]. Списанието стана медиен партньор и на второто
издание на международния конкурс „Карст под защита – дар за поколенията“ (6/2011).
Специално внимание заслужава заслугата на списанието за достойното българско
представяне в първия международен конкурс за постери, организиран от Комисията за
географско образование (CGE) на Международния географски съюз (IGU) по случай неговия
юбилеен ХХХ конгрес в Глазгоу (август, 2004). Във финалния кръг на конкурса 13-годишната
ученичка Николина Георгиева от Самоков беше класирана на първо място за своя постер
„Западни Родопи” [11]. Със съдействието на списанието тя уважи официалната покана на
организаторите и присъства на тържествената церемония по награждаването по време на
конгреса в Глазгоу. Блестящото представяне на Николина развълнува до сълзи присъстващите
географи от цял свят и предизвика жив интерес и уважение към България [12]. Това се
потвърди и от последвалото гостуване в страната ни през април 2005 г. на Алан Дохърти и
Барбара Ли от Шотландия – организатори на конкурса. На конгреса в Глазгоу Николина
Георгиева стана посланник и на нова българска инициатива „Да се научим да изследваме
света заедно” (движение за експедиционна дейност на международни ученически екипи) – тя
беше упълномощена и внесе официалното предложение в Комисията за географско
образование (CGE) [13]. Няколко години по-късно Николина Георгиева получи покана и
продължи образованието си в шотландски ВУЗ. Списанието съхранява в своите броеве и
положителните емоции на редица други участници в серията от конкурси и състезания.
Победителите в тях и наградените творби са представени в специализирани изложби в НМ
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„Земята и хората” (октомври, 2004 [14]; декември, 2005), които бяха организирани със
съдействието на списанието.
Да се научим да изследваме света заедно
„... Целта на нашата инициатива е да развива преди всичко практическите географски
умения на учениците. С нейната реализация ние искаме да привлечем онези от тях, които
имат подчертан интерес към географията и изследователската дейност и да им дадем
възможност да участват заедно с учени-изследователи от географски научни институции в
истинско изследване в специално избрани райони. Ученическите екипи ще бъдат
международни и ще се сформират на състезателен принцип според предварително приет и
огласен статут. ... Нашата инициатива, която се основава на определени традиции в
експедиционната ученическа дейност в България, би могла да бъде още една интересна форма,
която да привлече интереса на младите към географията. .... Ние очакваме, че с предлаганата
инициатива ще може да се постигне и друг важен резултат - междупредметните връзки в
процеса на практическата работа на терена. Това би дало още една възможност на нашата
наука география да докаже своето място и роля на интегриращ учебен предмет в
съвремената образователна система...“
Извадки от българската инициатива, внесена през 2004 г.
в CGE на IGU [13]
„Да се научим да изследваме света заедно” беше внесена в период, когато БГД
агонизираше и българското участие в Международния географски съюз (IGU) бе вече чисто
формално и без представителство в комисиите на съюза. Това лиши инициативата от
необходимата подкрепа и тя остана нереализирана. Но 10 години по-късно ние успяхме да
развием нейните основни идеи под формата на Пътуващо училище за карста...
Задълбочаващата се криза на прехода в България засегна и географията и списанието
предложи свободна трибуна за критични материали, анализи и дискусии, в т.ч. касаещи
географското образование и дейността на образователните институции относно нормативната
база в образованието, състоянието на учебните програми и ефективността на провежданите
матури и олимпиади по география. ГЕОграфия`21 вдъхваше надежда и беше упора в трудни
времена, оставайки вярно на мисията си и на своите читатели и автори. На 28.08.2011 г. бе
регистриран 30 000-ят читател на е-версията на списанието. В подготовка беше и първият
пълноцветен брой, който предстоеше да излезе през 2012 г. с финансовата подкрепа на
международния проект ProKARSTerra на Географския институт при БАН. И най-неочаквано,
без предизвестия и аргументирани причини през декември 2011 г. новото ръководство на
реформираното в Национално издателство за образование и наука „Аз Буки” - МОМН закри
списанието. Но още по-изненадващ и притеснителен стана друг факт, който е тревожен
симптом за обществото, в което живеем - на фона на нарастналия интерес към списанието не
последва никаква протестна реакция срещу неговото закриване както от страна на географската
гилдия, така и от страна на нашите автори и читатели... А че списанието остава интересно и
търсено издание се потвърждава от факта, че електронната му версия, която успяхме да запазим
и архивираме, продължава активно да се чете и до днес... 2

Електронният вариант на списанието за периода 2003-2011 г. е архивиран и достъпен на адрес:
http://www.prokarstterra.bas.bg/geo21
2
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Фиг. 3. Начална страница на уеб-базирания архив на списание
„Обучението по география” / „ГЕОграфия`21” [96]
Новите информационни технологии и географията
Docendo discimus (Seneca)
Обучавайки другите, се учим самите
ние (Сенека)
В края на 20 в. започна ерата на глобализацията и информационната революция, която
беше тясно свързана с бързо развиващите се Информационно-комуникационни технологии
(ИКТ) и Интернет. Трайно се формираше виртуална реалност (виртуални светове, заложени в
киберпространството чрез специални софтуери) и се развиваше глобална мрежа, които бяха
ново предивикателство пред съвременната география и географското образование [15].
Независимо от многото потенциални рискове, които тези промени и киберпространството
крият, те бяха нова и неочаквано перспективна възможност за практическо прилагане на
географската информация. Неслучайно една от най-популярните впоследствие технологии
беше наречена Географски информационни системи (ГИС). По стечение на обстоятелствата
нашата колежка д-р Димитрина Михова, специализираща компютърна картография, беше една
от първите, които усвоиха ГИС (в Penn State University, Пенсилвания, САЩ през 1989-90 г.). Тя
донесе ГИС-софтуер в Географския институт на БАН, където през 1993 г. започна и обучение
на студенти (Въведение в ГИС). Малко известен факт е, че Институтът е един от първите, които
получиха предложение за партньорство в дистрибуцията на ГИС в България от технологичния
гигант ESRI (САЩ). Това беше нова голяма възможност за Института, но ръководството не
успя да я оцени и я пропусна. Впоследствие се появи ЕСРИ България ООД...
Началните експерименти с ГИС, провеждани в Географския институт, бяха в областта на
карстологията. Това не е случайно предвид съвместната ни работа с д-р Михова по текущи
проекти на ФНИ с обекти – моделни карстови геосистеми. Те предвиждаха и проектиране на
ГИС за тяхното функционално моделиране [2]. Както вече беше отбелязано в увода на
настоящата публикация, в тези проекти е заложено и образователно направление. Предвид
перспективите за по-широко навлизане на ИКТ в географското образование, подготвихме и
отделен проект „Проектиране на модел на ГИС за административни и образователни цели”
(договор ОХН-440/1994 на ФНИ) и неговото продължение „Експериментално въвеждане на
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съвременни информационни технологии (ГИС и Интернет) в обучението по география и
икономика в средното училище в България“ (договор ОХН-1311/2003). Те целяха да се оцени
възможността за въвеждане на Интернет и ГИС в българското училище предвид подготвяната
от МОН нова национална стратегия за използване на ИКТ в българското училище [16]. При
въвеждането на ГИС водеща роля имат учителите по география и по информатика. Но тази
нова възможност изискваше и подходяща материална база (хардуер и софтуер), допълнителна
подготовка на учителите по география за работа с ГИС и адаптиране на обучението по
география към ИКТ, както и компютърна грамотност на учениците. На този начален етап
ограничаващ фактор беше недостигът на компютри в училищата и липсата на подготвени
учители за работа с ГИС. За решаването на другия сериозен проблем – специализиран софтуер,
възможност бяха предлаганите безплатни ГИС-пакети за образователни цели.
В изпълнение на програмата на проекта привлякохме учители по география, които
желаеха да експериментират преподаване с ГИС. През 2005 г. те преминаха през специализиран
обучителен курс в Географския институт при БАН (фиг. 4). Екипът на проекта подготви и урок
от учебната програма по география за 8. клас, пригоден да се преподава с помощта на ГИС.
Този урок с работно заглавие „Живата Земя” беше посветен на природните бедствия и се
изнесе в 7 училища в страната (5 в София и по едно в Благоевград и Ловеч) [17]. Подобен урок
се подготви и от екип на Факултета по образование на Университета в Ямагучи, Япония (по
проект на университета, съгласуван с българския проект). Урокът „Плейтектоника,
земетресения и вулкани и тяхното влияние върху обществото” се проведе в Младшата
гимназия в Ямагучи, базово училище на Университета [18]. Това даде възможност за паралелна
анкетна оценка на изнесените уроци с ГИС в България и в Япония [19, 20]. Анкетирани бяха
както участващите ученици, така и учителите. Резултатите от анкетите и в двете държави
показаха много висок интерес към този тип преподаване (91% от анкетираните) и желание той
да се практикува по-често в обучителния процес. Учениците бързо осъзнават възможностите на
ГИС и оценяват положително предимствата на тази информационна система при работа в
часовете по география. Констатира се и друг оптимистичен факт - компютърната грамотност и
желанието и възможностите на българските ученици за работа с ИКТ и ГИС е на високо ниво,
като по някои показатели то е дори по-високо в сравнение с техните връстници в Япония [18].

А.

Б.

В.

Фиг. 4. Обучение в Географския институт на БАН на учители по география за
преподаване с ГИС на урока „Живата Земя” (А-Б) и работа с ГИС в час по география в
Младшата гимназия в Акиоши, Япония (В)
Работата по проекта разкри редица предимства при преподаването с ГИС [18, 21, 22].
Тази съвременна технология е близка до моделирането и позволява да се идентифицират и
манипулират елементи на сложни географски системи. Поради това преподаването с
използване на ГИС е преподаване чрез научно търсене (учене чрез откривателство, известно
като конструктивизъм) и предлага една специфична и богата среда за обучение. Особено ако тя
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се съчетае и с теренна изследователска работа, която е изключително важна в географското
обучение. Обучението с ГИС възпитава и работа в колектив. То има своя чар и за ползващите
го учители, защото им предлага свобода да конструират избрани уроци по география така,
както желаят, но в крайна сметка да постигат и образователните стандарти [23]. Часовете по
география с ползване на ГИС не са просто поредният модерен способ за онагледяване на
обучението - ГИС не подменят класическите методи на преподаване, а внасят нов, непознат
досега момент в образователния процес, защото нямат класически аналог - дори атласът е
много далеч от възможностите на ГИС. При това ГИС са присъщи най-вече за часовете по
география, което ги прави в голяма степен уникални в училищното образование. Но
нарастващият интерес към ГИС в образователната система е свързан и с някои опасни
тенденции като свеждането им до „компютъризирана система за работа с географска
информация“, механичното свързване на карти с таблични данни и др. [23].
Използването на ГИС прави учебните часови по-атрактивни и мотивира учениците към
активно участие в хода на урока (т.н. активно учене) и към по-голяма самостоятелност [17].
Интересът към използването на ГИС в училищното образование повишава компютърната
грамотност и въвежда учениците в същността на управлението на проект – планиране на
изследванията, събиране, подготовка, съхранение и анализиране на данните и представяне на
резултатите от анализите с използване на различни методи – умения полезни и за по-късни
етапи от техния живот [18].
Резултатите от разработения проект бяха много обнадеждаващи и през октомври 2005 г.
се проведе публичното им представяне в НМ „Земята и хората” [24]. Свои впечатления
споделиха и учителите, участвали в експеримента с урока „Живата Земя”. Гост на събитието
беше директорът на Център „ИТ в образованието” към МОН. Представени бяха и основните
идеи на вече депозирания в МОН проект на Географския институт на БАН „ГИС В КЛАСНА
СТАЯ” в рамките на националната стратегия на Министерството за въвеждане на ИКТ и
електронното образование. Проектът има за цел поетапно въвеждане на ГИС в часовете по
география (6-12 клас) съобразно действащата учебна програма и ДОИ3 [21]. Предлага се това да
стане на общонационално ниво (с подкрепата на МОН) и/или на регионално ниво (с подкрепата
на съответните регионални държавни структури). Планирано е включване на всички български
учители по география, които проявяват интерес към преподаването с ГИС. Описани са и
конкретните дейности, с помощта на които това да стане. С оглед успешното реалазиране на
проекта е предвидено създаване на работна група и организиране на специализиран център с 2
основни функции: «работилница» за уроци, предназначени за преподаване с ГИС и ИКТ,
и обучение на учители за работа с тези уроци. Аргументирани са и редица очаквани резултати,
които повишават качеството на географските знания и умения на учениците и гарантират
устойчивост на проекта4.
Въпреки доказаната перспективност от въвеждането на ГИС в българското училище,
внесеният в МОН проект „залежа” и не получи развитие, а ние като вносители не получихме
официално становище от Министерството. Но в тематичния брой 4/2006 на сп. „ГЕОграфия`21”,
акцентиращ на инициативата на МОН „2006 - година на електронното образование”,
продължихме дискусията доколко българската география, българските управляващи,
институциите и обществеността са готови за въвеждането на ГИС в училищното обучение и

Предложението за проекта е внесено в МОН през август 2005 г. с пълното наименование „Пилотно
въвеждане на ГИС в обучението по география в българското училище (изработване и апробиране на
обучителен пакет “ГИС в класна стая” за часовете по география и обучение за работа с него)“.
3

Съдържанието на проекта е публикувано в статията „ГИС в класна стая“ с автори П. Стефанов, Д.
Михова, Д. Стефанова (Проблеми на географията, 6, 2005 [21])
4
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поставихме отново въпроса за проекта „ГИС в класна стая” [23]. Мълчанието от страна на МОН
продължи... По същото това време Министерството започна масово купуване и раздаване в
училищата на компютърни конфигурации – акция необходима и неотложна, но и свързана с
преразпределение на големи финансови средства под натиска на фирмени интереси... На този
фон за проекта „ГИС в класна стая” предлагахме безплатен ГИС-софтуер, разработен за
образователни цели. Дали такъв проект беше от интересите на отговорните служителите във
ведомството? Още повече, че една дама с висок ръководен ранг определи проекта като
„бутиково обучение”. Въпросът остава риторичен, особено от гл.т. на съвременната ценностна
система на българското общество...
Потенциалът на карста за иновативност в географското образование.
„Non scholae sed vitae discimus”
Не заради училището, а заради
живота се учим (лат.)
В изследователската си работа все повече се убеждавахме в огромния потенциал на
географията и на карста, който е наш приоритет, за въвеждането на иновации в образователния
процес. Това ни стимулираше да продължим да развиваме нови инициативи - къде другаде,
освен в БАН иновативността и изследователският подход имат по-добра почва за развитие?
Идеите „никнеха” във всеки нов проект и получаваха подкрепа и от нашите чуждестранни
партньори в международната научна мрежа ProKARSTerra [97]. Изследванията ни бяха
предимно теренни в различни моделни карстови геосистеми, което създаваше възможност за
разработване и експериментиране на различни образователни варианти на изследователския
подход. Все повече се убеждавахме, че карстът със своето разнообразие е уникална природна
лаборатория, притежаваща и оригинални подземни „кабинети” - пещерите, която стимулира
креативност и траен изследователски интерес у младите хора.
Каква е реалната ситуация относно мястото на карста в българското образование?
Този природен феномен има широко световно разпространение и животът на милиони хора е
тясно свързан с него [25, 26 27]. Но и през 21 в. карстът продължава да бъде „terra incognita”,
поради което остава встрани от интересите на управляващите и обществото. Масовото
непознаване спецификата на карста с неговото уникално дълбочинно развитие го превръща в
своеобразен „айсберг”, „сблъскването” с който води до „неочаквани” проблеми в карстовите
територии. Една от основните причини за това е продължаващото пренебрегване и
недооценяване на темата „карст” в учебното съдържание – както в училищното, така и в
университетското [27]. Това в много голяма степен важи и за България, където ¼ от
територията е карстова [28, 29, 30] и поставя на преден план необходимостта от обучение за
карста – както формално, така и неформално в съвременния образователен контекст „Учене
през целия живот” [25, 27].
В предходния раздел на настоящата публикация се посочи, че още през 1995 г. в
учебника по география за 8 клас карстът за първи път е разгледан във всичките му географски
аспекти и присъства в 16 от общо 36 урочни единици [3, 94]. Разбираемо са обяснени и
карстовите геосистеми. Но учебникът беше спрян, а темата за карста в одобрените нови
учебници е застъпена бегло. След 2003 г. карстът и неговото образователно значение намериха
място и в серия публикации в сп. „Обучението по география” и „ГЕОграфия`21”, вкл. в
тематични броеве, посветени на карстологията и спелеологията (4/2004 и 1/2006) [96]. Ролята
на карста в образованието беше специално дискутирана и на Международната научна
конференция в Шумен (18-21 октомври 2005), организирана от Географския институт при БАН.
[101]. В гласуваната резолюция на конференцията се препоръча на българското Министерство
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на образованието и науката „да преразгледа темата за карста в образователните програми в
СОУ (география, биология) с оглед актуализиране и по-разширено изучаване на карстовите
явления и обекти, вкл. чрез свободно избираема подготовка, зелени училища, учебни екскурзии
и други форми на извънкласно обучение. За целта да се използват по-широко възможностите,
които предлагат защитените карстови територии, както и съвременните информационни
технологии (ИКТ и по-специално ГИС)” [31, 32, 101]. Но въпреки задълбочаващите се в
условията на социално-икономическия преход проблеми в карстовите територии в България,
препоръките не бяха уважени от образователното ведомство.
При тези обстоятелства решаването на казуса с въвеждането на карста в българското
образование стана един от основните приоритети на екипа карстолози в Географския институт
при БАН. С разработваните проектите на ФНИ се проведоха и първите опити за теренно
обучение на ученици (1996 г.). То се осъществи чрез предварително съгласувани ученически
екскурзии в моделните карстови райони от изследователската програма на Института.
Началото бе в Деветашкото плато, където учениците наблюдаваха различни карстови форми и
чрез теренни лекции и демонстрации на изследователски методи обогатяваха знанията си за
карста. Специално място в образователната програма зае и Природният парк „Шуменско
плато” – също моделен карстов район. При съвместната работа с Дирекцията на парка бяха
обосновани образователните ресурси на платото и на тяхна база авторът разработи Концепция
за образователна специализация на ПП “Шуменско плато” (2007) [33]. Нейните основни идеи
са включени и в обновения План за управление на парка. Въз основа на провежданите
изследвания направихме и друго предложение - регламентиран достъп в пещерата Бисерна с
научни и образователни цели, аргументиран в писмо-становище от 26.01.2007 г. Няколко
години по-късно (2013-2015 г.) във връзка с реализацията на проект на ОП „Околна среда”
(„Устройство и управление на ПП „Шуменско плато”), изпълняван от Дирекцията на парка,
пещерата стана обект на ново благоустрояване и изграждане на научна инфраструктура за
интегриран спелеомониторинг. За целта ни беше възложен и представен от Географския
институт при БАН специален експертен доклад [34, 35]. В него за Бисерна е обоснован като
функционален приоритет образователният. Тази позиция е защитена от автора и с официално
писмо от 28.02.2016 г. до МОСВ и ИАГ към МЗХГ. Поради възникнали организационни
проблеми при изпълнението на проекта, спелеомониторингът все още не е в експлоатация, а в
пещерата от 2019 г. се осъществяват само епизодични туристически посещения [36]. Също по
проект на Дирекцията на парка („Природен парк „Шуменско плато” – европейски парк на
бъдещето”), през 2013 г. се реализира и друга наша образователна инициатива - тематичен
маршрут „Карст под защита – дар за поколенията” (4,5 км през типичен карстов релеф),
оборудван с 20 информационно-обозначителни табели и 6 цветни образователни табла за
карста.
Резултатите от дългогодишните ни изследвания доказаха, че ПП „Шуменско плато”
предвид и местоположението, достъпността и изградената туристическа и научна
инфраструктура, има важно стратегическо преимущество при обучението за карста и може да
се специализира като образователен център по карстология с всички произтичащи от това
дългосрочни положителни ефекти [33, 34, 35, 36, 37, 38]. На територията на платото вече са
проведени два специализирани обучителни семинари (2013, 2015) и теренни сесии на два
международни научни форума (2005 и 2012 г. [101, 102]). С изпълнението на европейските
проекти на Дирекцията на парка стана възможна реализацията и на предложението ни за
обособяване на специализиран образователен център при пещерата Бисерна. Той включва
новопостроеният информационен център до пещерния вход и новоизградената в пещерата
научна мрежа за интегриран спелеомониторинг. Тъй като тя все още не е в експлоатация,
образователният център не функционира.
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Идейни проекти за специализирани образователни центрове като бази за реализиране на
изнесено иновативно обучение в карстов терен разработихме и в други два моделни района в
изследователската ни програма:
- Крушунска карстова геосистема. През 2010-2011 г. по наша идея и със средства от
Норвежката програма за сътрудничество (Norway Grants), осигурени члез проекта „Прозорец
към света” (създаване на центрове за информация и услуги) на Сдружение „Деветашко плато”,
започна изграждане на двуетажен обучителен център в карстовата увалата близо до входа на
пещерата Голяма Гарваница край с. Горско Сливово. Поради нормативни нарушения и
възникнали политически предизборни пререкания на местно и общинско ниво строежът беше
замразен и изоставен...
- Брестнишка карстова геосистема с благоустроената туристическа пещера Съева дупка.
Особено перспективна като оригинален образователен център е пещерата Съева дупка 5 [36, 85,
86]. Тази роля на пещерата беше дискутирана и с участници в теренните сесии на два
международни научни форума за карста (2015 и 2019 г.) [87, 88, 89]. В Съева дупка вече е
организиран и функционира интегриран инструментален мониторинг, поддържан от
Експерименталната лаборатория по карстология (ЕЛК) в НИГГГ-БАН [85], който е предвиден
да се използва и за образователни цели. Първият успешен опит е проведен по време на
Международното състезание за ученици през 2019 г. [80].

СПЕЦИАЛИЗИРАНА
ОБРАЗОВАТЕЛНА
СТРАТЕГИЯ
http://prokarstterra.bas.bg/ProKARSTerra-Edu
„Experientia est optima rerum magistra”
Опитът е най-добрият учител (лат.)
В процеса на разработването и експериментирането на образователни инициативи
авторът постепенно осмисли идеята за специализирана образователна стратегия за карста. Под
абривиатурата ProKARSTerra-Edu 6 през 2009 г. започна нейното разработване с активното
участие на доц. д-р Диляна Стефанова и в международно сътрудничество [39, 40, 41, 42].
Стратегията и нейните инициативи са представени в серия доклади и публикации [25, 26, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47] и най-вече в обобщаващата статия „Иновативно образование
за/чрез карста” [27], поради което тук ще бъдат представени в синтезиран вид.
Идеята за превръщане на най-посещаваната и лесно достъпна българска благоустроена пещера в
образователен и обучителен център за карста е развита още през 2012 г. в оригинално проектно
предложение с широко международно участие („Интегриране на научно-изследователската концепция
за комплексен мониторинг в моделни карстови геосистеми с образователната концепция "Учене през
целия живот"). То е подадено в конкурса на ФНИ, който обаче беше опорочен и проектното
предложение остана в скандалната група на недопуснатите до рецензиране - въпреки заповедта на
служебния министър от 2013 г. , те така и не бяха преразгледани...
5

А какво е ProKARSTerra? През 2009 г. в Географския институ на БАН, от 2010 г. Департамент
География в НИГГГ-БАН, започна разработването на голям международен проект, финансиран от ФНИ
„Разработване на експериментален модел на комплексен мониторинг за устойчиво развитие и
управление на защитени карстови територии”. Той стана известен с абревиатурата ProKARSTerra, в
която е вложен двоен смисъл: от англ. Protected Karst Territories (защитени карстови територии), но и
от лат. Pro Karst Terra (за карстовата земя). Това позволи и наложи употребата на ProKARSTerra в
много по-широк аспект и се превърна в запазена марка на Експерименталната лаборатоия по карстология
(ЕЛК) в НИГГГ-БАН [27, 100].
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Основната цел на ProKARSTerra-Edu е чрез иновативни образователни форми да
осигури необходимия минимум от знания, умения и компетенции за карста и да създаде
необходимите условия за подготовка на специалисти с ключови умения в карстологията.
Стратегията интегрира съвременната научно-изследователска концепция за карстовите
геосистеми [10, 48, 49, 50, 51] и актуалната образователна концепция „Учене през целия
живот” [52, 112]. Методическа платформа на стратегията е оригиналната парадигма
ProKARSTerra (фиг. 5) [27, 41], която обединява три важни направления: научни изследования
и мониторинг, управление и бизнес, и образование и обучение. Тази парадигма осмисля и
архитектурата на изградената научно-практическа мрежа, базирана на специализирания сървър
MS SQL „ProKARSTerra” в ЕЛК в НИГГГ-БАН [40, 98]. Един от основните модули в мрежата е
образователният „ProKARSTerra-Edu” [25, 27, 100]. Чрез него се разработват, апробират и
разпространяват различни образователни ресурси и специализирани образователни програми с
карстова тематика, както и различни инициативи.

Фиг. 5. Методическа платформа на образователната стратегия ProKARSTerra–Еdu [27, 100]
Стратегията ProKARSTerra–Еdu има потенциала да развива нови алтернативни форми за
интегриране между съвременната наука и образователната система. Благоприятна основа за
реализацията на стратегията е изключителното разнообразие на българския карст. Научната
мрежа от моделни карстови геосистеми на ЕЛК и защитените карстови територии (ЗКТ)
предлагат уникални възможности за иновативни образователни дейности в условията на
различни типове карст. Поддържаното от ЕЛК международно сътрудничество съдейства за
обмяна на опит и добри практики и за провеждане на образователни експерименти в
партньорство с Природен парк Моравски крас в Чехия, Акиоши-квазинационален парк в
Япония и др. [99].
В стратегия ProKARSTerra-Edu основно място заема теренното обучение в реалните
условия на моделни карстови територии с приложение на изследователски методи и
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експерименти, вкл. с използване на специализирана апаратура. Тази форма на обучение е
доказано ефективна, защото формира синтезирани знания, придобивани в естествена среда под
ръководството на висококвалифицирани специалисти [27]. При разработването на
ProKARSTerra-Edu са експериментирани различни форми на теренно обучение на участници от
различни възрастови, образователни, професионални и национални групи.
Но освен образование за карста, теренното обучение в карстова среда предполага и друг,
особено актуален аспект – образование чрез карста [27]. Поради спецификата на този
природен феномен, изискваща интердисциплинарен подход, участващите в теренното обучение
осмислят връзките между наученото по различните учебни предмети и правят опити да ги
прилагат в реална среда. От своя страна, преподавателите по различни учебни предмети и с
различна професионална специализация имат възможност да обсъждат и тестват различни
варианти за междупредметни връзки - един от най-важните съвременни образователни
проблеми. За неговото решаване географията чрез карста може да има водеща роля.
Първото публично представяне в «работна обстановка» на образователната стратегия
„ProKARSTerra-Еdu” беше в Шумен чрез образователния семинар „ProKARSTerra – учене през
целия живот” (2-3 ноември 2013 г.). Той се организира от ЕЛК по проект на ЮНЕСКО7. В него
се включиха 30 души (учители, студенти, докторанти, ученици, университетски
преподаватели), които участваха в лекционен цикъл за карста и за образователния му
потенциал и в теренни демонстрации на интердисциплинарни изследователски методи,
приложими в различни образователни форми. Използван беше тематичният маршрут „Карст
под защита – дар за поколенията”, като част от теренната работа се проведе и в пещерата
Бисерна (фиг. 6). Това беше и първото „обучение на обучители” за карста, които впоследствие
активно се включваха в дейностите и инициативите на ProKARSTerra-Edu. В проведените
дискусии участващите учители и ученици акцентираха върху недостатъчното представяне на
карста в учебниците по география и презентираха конкретни примери. Поради това те
посрещнаха с ентусиазъм представените идеи на образователната стратегия ProKARSTerra-Edu
и особено теренните форми с прилагане на изследователски методи.

Фиг. 6. Моменти от обучителния семинар в Шуменското плато (2-3 ноември 2013 г.)

„ProKARSTerra – интеграция между научната концепция за карстовите геосистеми и
образователната концепция Учене през целия живот (на базата на моделни защитени карстови
територии)” – Проект на ЮНЕСКО по Програмата за участие 2012-2013 г. (№ 6651406001). Базова
огранизация НИГГГ-БАН.
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Стратегията ProKARSTerra-Edu беше във фокуса и на международната научна
конференция „Защитени карстови територии – образование и обучение” (23-26 септември
2015 г., София, организирана от ЕЛК [53, 104]. В конференцията се включиха повече от 50
участници от 7 държави. Предвид темата на форума, 17 от участниците бяха учители и ученици,
повечето от които вече включвани и в различни инициативи на стратегията.
Основните теми на конференцията са в унисон със стратегията ProKARSterra-Edu и
акцентират върху съвременните проблеми на образованието и обучението за и чрез карста:
Карстът и интеграцията между наука и образование; Дидактическо и педагогическо
значение на карста в училищното образование (карстовата тематика в методиката на
обучение по различни учебни предмети; интерактивно обучение за карста; ролята на карста в
междупредметните връзки; развиване на системното мислене чрез концепцията за
карстовите геосистеми); Карстът в нормативната база на училищното образование
(образователни стратегии, концепции и учебни програми; карстът в учебниците и учебните
помагала; образователни модели за карста; извънучилищни форми на обучение за карста;
образователни проекти за карста); Приложение на информационните и комуникационните
технологии в образованието и обучението за карста; Карстът в университетското
образование; Междуинституционална координация и международно сътрудничество. Като
специални теми са включени Карстът в предучилищното обучение и възпитание:
предизвикателства, становища, практики и Интегрирано обучение в карстова среда на хора с
увреждания. По време на заключителната пленарна сесия са представени и дискутирани
разработваните нови международни инициативи на стратегията ProKARSTerra-Edu:
Международно състезание за карста (за ученици) и Международна година на карста. Те
предизвикаха голям интерес и получиха подкрепата на участниците в конференцията.
Темите на форума са разисквани в изнесените доклади и последвалите дискусии. За
пореден път с много фактология бе описано незадоволителното присъствие на карста във
формалното и в неформалното училищно и университетско образование. В същото време бяха
представени и добри практики за използване на потенциала на карста за иновативни форми на
обучение. Основната част от изнесените доклади на конференцията (24 на 34 автора) са
публикувани в специално издание [54, 104].
Предвид тематиката и актуалността на конференцията, Организационният комитет с
официално писмо покани МОН за съорганизатор или партньор на форума. Поканата не беше
приета и форума не беше удостоен с присъствие на представители на министерството. Такава
беше реакцията на МОН и по повод официалната покана до Министерството и до всички РУО
за участие в проведената Национална работна среща-дискусия „Иновативно образование чрез
карста” (23-24 юни 2018 г., НИГГГ-БАН [110]8. Въпреки това в нея се включиха учители и
ученици от София, Добрич, Бургас, Велико Търново, Враца, Червен бряг, Ракитово, както и
представители на Националния природонаучен музей в София, Регионалния исторически музей
във Враца и три НПО с дейности в областта на карста и спелеологията.
В програмата на проведената работна среща като водещи теми бяха представени и
дискутирани актуални идеи от образователната стратегия ProKARSTerra-Edu:
 Иновативно образование чрез карста – възможности, инициативи, перспективи
 Първо Международно състезание за ученици „Карстът – последното „бяло петно” на
планетата Земя” – цел, регламент, съдържание. Има ли България потенциал да го организира
и проведе? (дискусия);
Форумът се организира по програмата на общоакадемичния образователен проект „Въвеждане на
съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“ (2017-2018, договор № ДСД2/05.04.2017 г.), в който ЕЛК в НИГГГ-БАН е съизпълнител.
8

INNOVATIONS IN GEOGRAPHICAL EDUCATION?
WASTED OPPORTUNITIES

PETAR STEFANOV 624-668

642

 Карстът и образованието – състояние и перспективи (обща дискусия).
Организираната среща предостави трибуна и за оригинални мнения и идеи на учителите,
които използват или желаят да използват карста в преподавателската си практика.
Изказванията и дискусиите доказаха, че всички участници възприемат с ентусиазъм
предложената чрез стратегията ProKARSTerra-Edu идея за карста като уникална природна
лаборатория. Работната среща сформира и проекто-ядро от мултипликатори за иновативно
обучение чрез карста. Те получаваха поле за изява в организирането на предстоящото през 2019
г. първо международно състезание за ученици, посветено на карста.
„Homo quantum scit, tantum
potest”
Човекът може толкова,
колкото знае (лат.)
Важни инструменти за реализирането и популяризирането на образователната стратегия
ProKARSTerra-Edu са международните инициативи, успешно осъществени с подкрепата на
ЮНЕСКО.
Международен конкурс
„Карст под защита – дар за поколенията”
http://prokarstterra.bas.bg/sci-competition
Проведен е в четири издания (2005, 2012, 2015, 2019
г.) [55, 56, 57, 58, 59, 60, 61]. Основни организатори са
Експерименталната лаборатория по карстология в
НИГГГ-БАН и Фондация Център по карстология
"Владимир Попов". Конкурсът е подходяща форма за
изява на всеки, който има интерес към карста и предлага
широко поле за изява - индивидуално или в екип, според
личните предпочитания към научни области и
творческите способности. Конкурсът се провежда в 5
категории и няма възрастови ограничения за участие.
Досега в конкурса има 576 участници от 20 държави, представили 495 конкурсни творби.
Присъдени са общо 102 награди, от тях 2 големи, 27 първи, 36 втори, 37 трети и 41 поощрения
и специални награди. Спомоществователи са ЮНЕСКО, ДПП „Шуменско плато” (2005 г.), ТД
„Сърнена гора”, Стара Загора (2012 г.), МОН (2012 и 2015 г.), ТИТАН „Златна Панега Цимент”
АД (2015 и 2019 г.). Конкурсните работи се оценяват от международно жури по шест критерия:
Оригиналност на реализираната идея (оригинално творческо постижение); Познания за
карста; Художествена стойност; Емоционално внушение; Технически умения (техника на
изпълнението); Творческа самостоятелност [106].
За членове на журито се канят
професионалисти от различни области на науката и изкуството, които се обединяват около
идеята за по-активно популяризиране на карста. В четирите издания на конкурса като членове
на журитата участваха 19 експерти от 5 държави.
По традиция официалното обявяване на резултатите и връчването на наградите става на
тържествени сесии на международните научни конференции за карста, организирани от ЕЛК.
Наградените творби са много оригинални и имат силно въздействащ ефект. Те се включват в
тематични изложби, организирани в София и в страната, и популяризират както карста, така и
конкурса [62, 106]. В изложбите присъства и оригинална арт-композиция „Фантом в карста”,
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подготвяна от студенти на проф. Йошиаса Накано от Университета в Ямагучи (член на
международното жури). С подкрепата на ЮНЕСКО е издаден каталог на наградените
конкурсни творби [62]. Поддържа се и уебсайт на конкурса, качен на платформата
ProKARSTerra Network [106].
Всяко следващо издание на конкурса разширява спектъра от изразни средства, материали
и технологии за изработването на конкурсните творби. Отчита се и нарастващата роля на
съвременните ИКТ в живота на младите хора и в конкурса те получават възможност за изява с
мултимедийни презентации, видеоклипове, компютърни игри, уебсайтове и др. [61].
Последното четвърто издание на конкурса (2019 г.) предложи 17 рубрики, разпределени в
утвърдените пет категории за участие [106].
Интерес представляват образователните резултати от конкурса. Той мотивира
включването на ментори (най-често учители) в обучението на участниците и в подготовката на
техните конкурсни творби. Изключително важно е да се подчертае, че в подготвителния процес
се увличат и се включват учители с различни специалности (географи, биолози, химици,
информатици, преподаватели по изкуство, по чужди езици и др.) [105]. А това на практика
доказва, че карстът има уникален образователен потенциал и е атрактивна творческа база за
експериментиране и изграждане на междупредметни връзки. Същевременно менторите,
увлечени от интересите на участниците в конкурса, също обогатяват своите познания за карста
и преподавателските си умения в нова среда, която им предлага усъвършенстване и/или
въвеждане на нови методи на обучение [27, 59, 63, 64, 65]. Карстът чрез конкурса е още един
ярък пример как неформалното обучение може да стимулира подобряване на методите във
формалното обучение.
Подготовката за участие в конкурса провокира и екипност в образователния процес. Ярко
доказателство са творбите в конкурсната рубрика „Моят необикновен урок”. Учител и ученици
се превревръщат в изследователи и участници в решаване на конкретен казус, свързан с карста.
Тази съвместна работа, особено ако е провеждана и на терен, обогатява учителя с нови знания и
умения, които той предава на учениците. Наблюдава се и друг интересен ефект от конкурса –
ентусиазмът на учениците в овладяването на знания за карста увлича често и техните
преподаватели, за много от които той дотогава не е бил приоритет. Не са редки случаите,
когато това става причина учителите да открият чрез карста нови възможности в своята
преподавателска дейност и в кариерното си израстване [27, 59, 61]. Интересите на учениците и
желанието им за успешно представяне в конкурса много често увличат и техните родители,
които също „откриват” карста чрез ентусиазма, работата и творбите на своите деца.
 22-31 юли 2015 г.: с международен екип,
включващ участници от 7 държави [107];
 5-8 септември 2017 г.: с участници от 7
български училища [108].

http://prokarstterra.bas.bg/travel-school
Тази иновативна форма на обучение има за цел провеждане в реалните условия на
моделни карстови територии на интензивно специализирано теренно обучение (с демонстрации
на интердисциплинарни изследователски методи, полеви експерименти и опробвания) на
учители, ученици, студенти и докторанти с трайни интереси към карста, както и на служители
и експерти от институции и организации с правомощия и задължения към карстовите
територии 9 . Обучението се осъществява под ръководството на висококвалифицирани
Тази форма на теренно обучение се предхожда от средношколските Експедиционни отряди в
българското училище, практикувани между 60-те и 80-те години на 20. век. През 1994 г. троянският
9
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специалисти по карста, в т.ч. чуждестранни. Използва се научно-изследователска база и
оборудване на ЕЛК, както и изградената туристическа инфраструктура в карстовите територии
на Националните и Природните паркове и в благоустроените пещери в България. Важно е да се
има предвид, че Пътуващото училище за карста е различно от образователните форми „Зелено
училище” и „Екскурзия” [27, 66, 68].
Структурата на Пътуващото училище за карста, регламента за участие, съдържанието и
методиката на обучителната програма са разработени експериментално и са апробирани от
ЕЛК през 2015 (по проект на ЮНЕСКО10) и през 2017 г. (по проект на БАН11) [27, 66, 67, 68, 69].
Критериите за участие са ясно определени в статута на Пътуващото училище, като
водещи са трайният интерес към карста и включване в инициативи, свързани с неговото
изучаване и популяризиране. Организацията и провеждането се съгласуват с действащата
нормативна уредба и най-вече с Наредба № 2 от 24.04.1997 г. за организацията и реализацията
на пътувания с учебна цел. Теренната работа се предхожда от Инструктаж за безопасност при
посещения на карстови терени и пещери.
Програмата на Пътуващите училища включва:
 Въвеждащи лекции за същността на карста.
 Практическа теренна работа с акцент приложението на изследователски методи. Използа
се професионален инструментариум (специализирана полева апаратура и оборудване и
изградената научна инфраструктура за инструментален мониторинг) и предварително
подготвени спомагателни дидактически средства (карти, схеми, таблици, фототабла). В
процеса на обучението се прилага дидактическия принцип Learning by Doing („учене чрез
правене/действие”) и обучители и обучавани съвместно обсъждат резултатите от
измерванията и анализите. По време на демонстрациите на полеви изследователски
дейности лекторите непрекъснато задават подходящи въпроси, провокиращи мисленето и
креативността на обучаваните.
 Работни срещи-дискусии с представители на местната общност и бизнеса за
наблюдаваните практики на земеползване в посещаваните карстови територии.
 Работилница за идеи.
 Арт-студио на открито – изява на творческите умения на участниците.
 Демонстрации на прониквачни техники в пещери – с възможност на доброволен принцип
участниците да се включат в усвояването на специализирана прониквачна техника.
 Вечери на споделения опит – участниците представят свои презентации и/или творби,
вдъхновени от карста. За учителите са планирани и дискусионни вечери, в които заедно с
организаторите и лекторите на Пътуващото училище обсъждат дейностите и
инициативите на образователната стратегия ProKARSTerra-Edu.

учител по география Тодор Гладков поставя началото на нова извънкласна форма – Пътуващо училище
[70]. То има дългогодишна практика в няколко троянски училища и по традиция се провежда в
Централна Стара планина. През 2004 г. в CGE на IGU е внесена българската инициативи „Да се научим
да изследваме света заедно” - движение за експедиционна дейност на международни ученически екипи
(вж. предходния раздел). През 2014 г. по идея на ЕЛК е проведена специализирана ученическа екскурзия
(1-3 ноември) на ученици от 137 СОУ, София за теренно обучение в Деветашкото плато. Тя е прототип
на Пътуващото училище за карста.
Travelling summer school for karst in Bulgaria. Проект на ЮНЕСКО по Програмата за участие 2014-2015
г. (№ 7290115062). Базова организация – НИГГГ-БАН.
10

Иновативно образование чрез карста. Проект по програмата на БАН "Въвеждане на съвременни
методи в образованието и работата с младите таланти“ (№ ДСД-2/05.04.2017) Базова организация –
НИГГГ-БАН
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В края на Пътуващото училище всеки участник получава Свидетелство за
специализирано обучение по карстология с оригинален идентификационен номер. То е
придружено с благодарствен адрес и специално подбрани цитати-послания на известни творци.
За обективно оценяване на ефективността от Пътуващото училище, всички участници се
анкетират на входно и изходно ниво (съответно, през първия и през последния ден от
пътуването). За целта се използват специално разработени анкетни карти [67]. През 2015 г.
психичните състояния на участниците и емоционалните въздействия на карста върху тях се
наблюдаваха от специалист-психолог, специално поканен в екипа на Пътуващото училище [71].
Той проведе серия от психологически тестове, беседи и наблюдения.

Фиг. 7. Маршрутът на Пътуващото лятно училище за карста в България (2005 г.) [68]
Постигнатите резултати по време на проведените Пътуващи училища са много
впечатляващи [26, 67, 68, 71]. Това е особено отчетливо на фона на входното ниво – от
анкетните анализи се установи, че базисните знания за карста и карстовите обекти на
участниците са крайно недостатъчни - над 70% от учениците, въпреки своя интерес към този
природен феномен, ги оценяват като слаби до средни, а при учителите преобладаващата
самооценка е средна до добра (65%) и само 5% много добра [27, 69]. Между посещаваните
карстови обекти преобладават пещерите (при 75% от учениците и 100% от учителите).
Резултатите на изходно ниво отчетоха, че 83-85% от учениците и 92% от учителите са
обогатили знанията си за карста, а между 59 и 92% от учениците и 92 и 100% от учителите са
си изяснили същността и спецификата на карста и карстовите системи. Всички участници са
дали високи оценки на Пътуващото училище (70-90% присъждат най-високата оценка по
зададените 6 критерия) и единодушно (100% от учениците и 100% от учителите) препоръчват
то да стане образователна практика в България.
Трябва да се отчетат и силните положителни емоционални преживявания на участниците
при обучението на терен, включващо атрактивни обекти, необичайна среда, неформално
общуване в група (фиг. 8). Насочеността на вниманието към изучавания карстов обект и
реалните преживявания на учениците при досега им с него, предизвикват у тях стремеж да
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научат повече както за конкретния обект, така и за карста като цяло. Според направената
психологическа оценка [71] социалната среда на мотивирани и любознателни ученици,
обучаващи се на карстов терен, е коренно различна от вече познатата в училище и предизвиква
стремеж за усвояване на нови знания и доказване на лични качества и умения. Новата среда
задвижва инстинкта за самодоказване и самопредставяне. Попадайки на места с трудно
достъпни карстови обекти, се проявяват подкрепа и поощрение на/от приятелите, възможност
за преодоляване на неувереност и опасения. Да бъдеш част от групата, да даваш и да
получаваш помощ, да впрегнеш наличните си ресурси, за да достигнеш целта, да можеш без
задръжки да споделяш какво си усетил и как си се чувствал – всичко това формира у младежите
качества като отговорност, толерантност, усърдие, упоритост, етичност.

2015 г.

2015

2017 г.

2017

Фиг. 8. „Беше толкова трудно да си кажем сбогом, но карстът винаги ще ни
свързва...” [72]
Предвид спецификата на карста и неговата ярко изразена интердисциплинарност,
участващите учители по различни учебни предмети и с различна професионална специализация
имаха възможност в реалните условия на посещаваните територии да обсъдят и
експериментират различни варианти за междупредметни връзки - един от най-актуалните
съвременни образователни проблеми [27, 68, 69, 71, 73]. Същевременно учителите обменяха и
опит с лекторите на Пътуващото училище и чрез формата „обучение на обучители” получаваха
ключови знания и умения в карстологията. Опитът, който натрупаха, им дава възможност да
организират и провеждат специализирани екскурзии и други теренни форми на обучение за
карста, вкл. в международен формат чрез научната мрежа ProKARSTerra12.
През пролетта на 2017 г. по покана на екипа „Заедно в час” ЕЛК осъществи в Брестнишката карстова
геосистема еднодневно теренно обучение „По пътя на водата, която пием”. В него взеха участие
ученици от общините Луковит и Ябланица, членове на Ученическия лидерски екип в местната
инициатива «Училищни чудеса». В обучението беше приложен изследователския подход, който
предизвика много голям интерес и мотивира учениците да разработят еко-проекти. В тях те привлякоха
12
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Независимо от ограничената продължителност, Пътуващото училище е много ефективно,
защото осигурява синтезирани знания, придобивани интензивно в естествена среда под
ръководството на висококвалифицирани специалисти. Оптималната продължителност е между
7 и 10 дни, през които се посещават различни карстови райони с възможност да се наблюдава
многообразието на карста (фиг. 7). Преди провеждането на Пътуващото училище е необходимо
на участниците да се осигури начално обучение за карста, а след приключване на пътуването –
включването им в различни образователни ангажименти (участие в проекти, конкурси,
състезания, форуми) с цел да развият и надградят придобитите знания за карста и да формират
траен интерес към него.
Пътуващото училище за карста може да се практикува както в национален, така и в
международен формат на базата на изградените международни партньорства при
разработването на образователната стратегия. Примерни дестинации са Моравският Крас в
Чешката република; карстовите паркове в Силезия, Полша; научните маршрути в гипсовия
карст в планината Харц, Германия и др. За целта могат да се привличат като
спомоществователи представители на бизнеса, напр. циментовите заводи – като пример за
добра практика е съвместната ни работа с ТИТАН „Златна Панега Цимент” АД при
реализацията на инициативите на ProKARSTerra-Edu [27, 68, 107]. Пътуващото училище за
карста е форма на обучение, която може да интегрира усилията на различни институции,
ангажирани както с образованието, така и с развитието и управлението на карстовите
територии. С подкрепата на МОН то може и трябва да стане общодостъпна иновативна форма в
българската образователна система. Важна особеност, заложена в замисъла и на стратегията
ProKARSTerra-Edu, е, че формите на теренно обучение са приложими и за студенти,
докторанти, млади учени и университетски преподаватели, както и за служители в различните
институции, имащи отношение към карстовите територии (с посредничеството и на стратегията
Учене през целия живот [25, 27, 100]).
За ефикасността на проведените Пътуващи училища може да се съди и по широкия
отзвук, който те получиха както в България, така и в чужбина [107]. Най-ярък пример е
Международната научно-практическа конференция „Защитени карстови територии –
образование и обучение” (ProKARSTerra`2015, [104]), в която се включиха 22 от участниците в
Пътуващото лятно училище за карста (2015 г.). Те изнесоха 13 доклада, посветени на тази
иновативна образователна форма [54]. От тях 4 са на 8 ученици, които в своите презентации
много емоционално и по детски искрено показаха оригинално и убедително положителния
емоционален заряд, креативността и трайния интерес към карста, придобити по време на
пътуването. [72, 74, 75, 76].
Пътуващото училище за карста се асоциира с Международния конкурс „Карст под
защита – дар за поколенията”, особено през 2015 г., когато участниците в Пътуващото
училище бяха лауреати от международния конкурс. Двете инициативи на стратегията взаимно
се подпомагат и техният мултипликационен ефект е фокусиран в повишен и мотивиран интерес
на младите хора към карста и към науките, които го изучават.

и повечето от своите съученици, а чрез проектите набраха средства в помощ на деца от региона в найголяма нужда (предимно от ромската общност). Част от своите проекти участниците в теренното
обучение представиха в работилниците на Училищни чудеса по време на финалното събитие за учебната
2016/17 г., проведено в гр. Луковит.
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Първо Международно състезание за
ученици „Карстът – последното „бяло
петно”
на планетата Земя”
То е поредната оригинална българска
инициатива на стратегията ProKARSTerraEdu. Идеята за сътезанието е представена и
дискутирана
за
първи
път
на
Международната
научно-практическа
конференция
„Защитени
карстови
територии – образование и обучение” (23-26
септември 2015 г., София) [104]. През 2018 г.
инициативата
получи
подкрепата
на
13
http://prokarstterra.bas.bg/sci-competition
ЮНЕСКО и състезанието бе включено в
програмата на поредния международен
научно-приложен
форум
ProKARSTerra`2019, организиран от ЕЛК в
НИГГГ-БАН [105].
Състезанието е замислено да се провежда в реалните условия на класически карстови
геосистеми, поради което регламентът и съдържанието му са съобразени изцяло със системната
специфика на карста. То е предназначено за ученици на възраст от 16 до 19 г. с предпочитания
към различни учебни предмети/научни области, но обединени отборно от траен интерес към
карста. Гимназиалната възраст на учениците е избрана по 2 причини: необходимостта от
достатъчно знания по учебните предмети, свързани с карста; изискванията за безопасност при
теренна работа в сложен карстов терен. Ученическите отбори се подготвят от екип учители по
различни учебни предмети и от консултанти/ментори (учени, изследователи, експерти) с
професионални интереси в карстологията и спелеологията. Тъй като получаваните знания за
карста в образователните системи в България и по света са крайно недостатъчни, участието в
състезанието изисква допълнителна подготовка на ученическите екипи в извъкласни форми под
ръководството на ментори [27, 77, 78, 79, 80].
При провеждането на състезанието всеки отбор се представя от 5-членен ученически
екип и от ръковъдството на отбора, което се състои от 1 ръководител (излъчен измежду
учителите, подготвящи отбора) и 1 ментор (представител на екипа от научни консултанти на
отбора).
В състезателната програма са включени:
- Основно състезание в три кръга: 1. Проверка на теоретичните знания за карста и
карстовите системи - индивидуално решаване на тестове (писмен и мултимедиен) от всички
членове на ученическите отборите и екипно решаване на оригинални практически задачи в
кабинет; 2. Теренни наблюдения, изследвания и експерименти по предварително подготвен и
оборудван маршрут в карстов терен за проверка на практически умения в решаване на
изследователски задачи; 3. Решаване на зададен практически казус (проблемна ситуация в
Първо Международно състезание за ученици „Карстът – последното „бяло петно” на планетата
Земя”. Проект на ЮНЕСКО по Програмата за участие 2018-2019 г. (№ 9290116061). Базова
организация – НИГГГ-БАН. Организирането на теренния кръг на състезанието се подпомогна и чрез
научния проект на Института „Съвременни въздействия на глобалните промени върху еволюцията на
карста (на базата на интегрирания мониторинг в моделни карстови геосистеми в България)”
(ProKARSTerra-GlobalChange) (ФНИ, № ДН 14/10 от 20.12.2017).
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района на състезанието) в две части: подготовка на решението (самостоятелна работа в кабинет
на ученическите екипи; публична защита (в зала).
- Допълнителни състезателни прояви, в които участва по 1 представител, излъчен от
всеки отбор. Провеждат се в свободните часове от програмата на основното състезание и имат
за цел чрез предизвитателствата на карста да предоставят на членовете на ученическите екипи
допълнителна възможност за индивидуални изяви на способности и умения в три области: 1.
Спортна надпревара:
Предизвикателствата на карста; 2. Арт-студио на открито:
Атрактивността на карста (Природата като ваятел); 3. Лидери в ИКТ: Решаване на задачи с
карстова тематика с ползване на ИКТ.
- Културна програма, която има за цел да осигури емоционален комфорт на участниците
през свободното от състезанието време, както и да ги запознае със забележителностите и
културните традиции на района, в който то се провежда.
Предвид средата, в която се провежда състезанието, се осигуряват необходимите мерки
за безопасност - всеки участник получава инструкции, съобразяването с които му гарантира
безопасност. Учениците представят и медицински документи за актуално здравословно
състояние. По време на теренната работа за безопасността на състезателите се грижат
професионални спасители/пещерняци и дежурен медицински екип.
Оценяването и класирането на участниците в състезанието се извършва от международно
жури на основното състезание и от специализирани журита на допълнителните състезателни
прояви. Като оценители в третия състезателен кръг на основното състезание се включват и
ръководителят и менторът на всеки отбор, но без право да оценяват своя отбор. Работата на
журитата се подпомага от квестори, които осигуряват реда при проверката на теоретичните
знания на участниците и при решаването на теренните задачи. Крайното класиране на отборите
се формира на базата на общия сбор точки от екипната работа в трите основни състезателни
кръга и от индивидуалното представяне в допълнителните състезателни прояви. Всички
членове на ученическите екипи на отборите, класирани на първо, второ и трето място,
получават диплома и оригинален медал, а останалите участници - грамота за участие.
Победителите в индивидуалните състезателни прояви получават и допълнителни предметни
награди. Връчва се и специална награда за ярка личностна изява.
Първото експериментално провеждане на състезанието се състоя от 4 до 9 август 2019 г.
в Брестнишката карстова геосистема в Северна България - типичен карстов район и моделен в
изследователската програма на ЕЛК. За целта се разработи богат на информация уеб-сайт,
качен на платформата ProKARSTerra [109]. Състезанието се реализира в партньорство с
общините Тетевен и Ябланица и със спомоществователството на ТИТАН „Златна Панега
цимент” АД. Домакинство на състезателите осигури НПГГСД „Сава Младенов”, Тетевен, която
със своята обновена 110-годишна сграда предложи прекрасни условия за почивка и работа в
състезателните кръгове, провеждани в залите на гимназията [80].
Въпреки ограничените срокове за предварителна подготовка и липсата на опит от участие
в предходни състезания от този тип, за участие се регистрираха 5 отбора: 4 от България (НЕГ
„Гьоте“, Бургас; ПМГ „Ив. Вазов”, Добрич; СУ „Г. Бенковски”, Тетевен и СУ „В. Левски”,
Ябланица) и 1 от Латвия (Jaunsilavas primary school). За гост-наблюдатели на състезанието бяха
поканени наградени участници в конкурса „Карст под защита – дар за поколенията”`2019,
както и експерти на природни паркове и представители на общините Тетевен и Ябланица.
Официална покана за състезанието беше изпратена и до МОН, както и до РУО Ловеч, но техни
представители не присъстваха на събитието.
В резултат на усилията и ентусиазма на организаторите, първото състезание се проведе
при много наситена и добре балансирана програма, която предизвика вълни от положителни
емоции в участниците и незабравими спомени.
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По-важни събития в програмата бяха [80]:
4 август: Тържествено откриване (площад „Сава Младенов” в Тетевен) с приветствия и
представяне на отборите, последвано от концерт на местни фолклорни състави.
5 август: Първи състезателен кръг: Проверка на теоретичните знания за карста: 1.
Индивидуално решаване на тестове (писмен и мултимедиен); 2. Екипно решаване на
оригинални практически задачи в кабинет: Разпознаване на окарстяващи се скали; Работа с
топографски карти; Разпознаване на различни карстови форми от релефен макет. Денят
завърши със Спортна надпревара в Парка за приключения „Адреналин” край Тетевен и с
вълнуваща вечер на запознанствата.
6 август: Втори състезателен кръг с много наситена програма:
Тематичен маршрут По пътя на водата (понорите на р. Вит, карстово блато Нановица,
пещера Съева дупка, карстов извор Глава Панега) за решаване на разнообразни теренни
задачи и провеждане на експерименти;
Съпътстващо обучение: Какво е карстова геосистема и Кои са карстовите процеси –
теренни лекции с демонстрация на полеви изследователски методи;
Карстът и човешката дейност: наблюдения на кариери, изграждане на магистрали и
произодство на строителни материали;
На гости в Циментовия завод „Златна Панега” – пример за „зелено производство”;
Съпътстващи състезателни прояви: Ориентиране по карта в пещерата Съева дупка;
Обработка на събраните данни и резултати от демонстрационните изследвания.
7 август: Трети състезателен кръг: Решаване на зададен практически казус: на базата на
придобитите знания и на видяното през втория състезателен кръг отборите изготвиха свои
оригинални предложения за по-добро природосъобразно стопанско използване на карстовите
ресурси в Брестнишката геосистема. Публичната защита на решението бе в присъствието на
всички участници и на гости от общините Тетевен и Ябланица.
Културната програма на състезанието включи посещения на културно-исторически и
природни обекти в района на Тетевен, срещи с представители на местната общественост,
посещение на пещерата Проходна край с. Карлуково и екскурзия в Деветашкото плато – друг
пример на класическия карст в България. На заключителната тържествена церемония (9 август)
беше обявено крайното класиране в състезанието: на първо място отборът от Бургас, на второ –
от Добрич и на трето – от Латвия. Представени бяха и победителите в индивидуалната
надпревара [80]. Последва емоционалният момент на награждаването...

Фиг. 9. Участниците в първото международно състезание за ученици
„Карстът – последното „бяло петно” на планетата Земя” (4-9 август 2019 г., Тетевен)
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Резултатите и изводите от тази много успешна инициатива на стратегията ProKARSTerraЕdu са публикувани и са докладвани на научни форуми в България и в чужбина [27, 71, 72, 73,
74] и срещат заслужен интерес. Следва обобщение на по-важните от тях.
За разлика от другите международни ученически състезания и олимпиади, провеждани по
учебни предмети, изучавани в училище, това състезание е за карста, който не е учебна
дисциплина в образователната система. Поради това, участието в състезанието изисква от
учениците освен интерес и мотивация и сериозна и продължителна подготовка в извънкласни
форми.
Резултатите от проведения първи състезателен кръг (теоретични познания и умения за
екипно решаване на практически задачи в кабинет) са сравнително слаби при всички участващи
отбори. Това е поредно доказателство, че този природен феномен се изучава недостатъчно в
училище. Изводът се потвърди и в третия състезателен кръг, в който отново се оценяваше и
теоретичната подготовка на отборите.
Състезанието е поредно доказателство, че полевата работа в екип е много увлекателна и
ефективна и разкрива потенциални умения и способности на учениците. Принос за това имат и
елементите на обучение с демонстрационни изследвания и експерименти, приложени във
втория състезателен кръг. Това е другото съществено различие от провежданите международни
ученически състезания и олимпиади. Допълващото обучение до голяма степен компенсира и
някои от пропуските и ограниченията в предварителната подготовка на участниците. Като
резултат, състезанието разширява и задълбочава техните умения и познания за карста.
Досегашният опит е основание да се предложи при следващи състезания да се увеличи времето
за теренна работа и вторият състезателен кръг да се провежда в 2 дни.
Важно е да се подчертае, че в това състезание акцентът не е „борба за медали”, а
демонстриране на способности за прилагане на знания и умения в реална карстова среда. При
това, водеща не е личностната изява в конкурентна обстановка, а екипната работа – успехът на
отбора зависи от „сработването” между неговите членове (водещ е синергизмът: решенията в
екип > сбора знания и умения на отделните членове). Подготовката и участието в състезанието
стимулира и всестранното развитие и обогатяване на младата личност, както и нейната
физическа издръжливост и психическа устойчивост, воля, целеустременост, пространствена
ориентация, технически умения и пр. В свободното от състезанието време всеки отбор има
възможност да разкаже и покаже най-интересното за карста в своята страна и в своя роден край,
да демонстрира досегашни постижения на членове на екипа, да изложи идеи и инициативи,
които да станат база за нови приятелства и контакти.
Подготовката и участието в състезанието променят и стереотипа, породен от
традиционния начин на преподаване – чрез карста реалният свят започва да се възприема от
учениците като цикличен, изграден от системи, в които пряко е включен и човекът с неговото
общество. Хората са неразделна част от естествената карстова система, в която живеят, поради
това те са длъжни да се съобразяват с нейните закони на развитие. Чрез състезанието ученикът
като бъдещ гражданин се учи да прави изводи относно ефективното използване на карстовите
ресурси. Колкото по-дълбоко навлезе в същността на карстовите системи, толкова поефективно той ще може да анализира и оценява реалните и потенциални трансформации в
глобално променящия се съвременен свят. Първа възможност за това е публичната защита в
третия състезателен кръг.
Успешната реализация на първото състезание е основание то да се развие и утвърди като
оригинална форма на международно състезание от нов тип. Предвид широкото
разпространение на карста по света и актуалността на проблемите, свързани с експлоатацията
на карстовите ресурси и устойчивото развитие на карстовите територии, в стратегически план
състезанието може да прерастне в Международна олимпиада по карстология (International
Karst Olympiad – IKO) (фиг. 10) [27, 80].
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Проведеното състезание за карста запази традицията за интеграция между инициативите
на стратегията ProKARSTerra-Edu [27, 80, 100, 109]. В теренните състезателни кръгове се
приложи опитът от Пътуващото училище за карста [76, 68, 107]. По време на състезанието като
гости участваха лауреати от международния конкурс за карста. Някои от членовете на отборите
(Бургас, Латвия) вече имаха опит и вдъхновение от участието си в предходни форми на
стратегията ProKARSTerra-Edu. Всичко това доказва, че инициативите на стратегията взаимно
се допълват и надграждат в основната цел – ефективност на иновативното обучение и
образование за/чрез карста. Доказан е и все още слабо осъзнаваният от образователните среди
потенциал на карста за интегрирано обучение и изграждане на междупредметни връзки – чрез
карста практически между всички учебни предмети. Убедителни примери са участията в
ProKARSTerra-Edu на учители по различни учебни дисциплини от България (напр., в 137 СОУ,
София – по география, химия, история, изкуства, английски език) и от чужбина (Чешка
република – география, биология, изкуства; Германия – география, английски език, немски език,
етика; Япония - природни науки, изкуства; Якутия – преподаване на математика чрез карста)...
Друго важно предимство на стратегията ProKARSTerra-Еdu е, че тя е приложима както
във формалното, така и в неформалното образование. В сравнение с училището, карстовата
среда предлага повече свобода и липсата на строгост и дава алтернатива на младите да избягат
от „тесногръдието“ на формалната институция [81]. Неформалните педагогически подходи,
модели и методи, прилагани при обучение в реална карстова среда, съвсем естествено
привличат младите хора и успяват да отговорят на техните образователни потребности и да
формират личностно значими качества.
В реализираните досега 3 международни инициативи на стратегията се включиха над 600
участници от 24 държави. Последваха положителни отзиви и в чужбина - Япония, Латвия,
Литва, Чешка република, Черна гора, Германия, Татарстан (Русия), Полша, Естония…
Стратегията ProKARSTerra-Edu и нейните инициативи са обект на серия от научни публикации
в български и чуждестранни издания, както и на доклади на международни научни форуми. В
един от тях (ProKARSTerra`2015 [103]) стратегията беше водеща тема. За популяризирането на
ProKARSTerra-Edu и на нейните инициативи са организирани 3 образователни семинара (с
изнесени общо 18 доклада и лекции), както и 5 тематични изложби и 2 специализирани щанда
на обществени събития14.
Изследователският ни опит в приложението на геосистемния подход в карстологията и
постигнатите резултати от реализираните инициативи на стратегията ProKARSTerra-Edu ни
убеждават, че тяхното внедряване в образователната система ще бъде важна стъпка към
промяна в досегашния концептуален модел – от традиционно преподаваните тясно научни
дисциплини, през Науките за Земята към Науката за земните системи (фиг. 10).
Необходимостта от тази промяна на всички образователни нива става все по-належаща,
особено на фона на глобалните промени и предизвиканите от тях проблеми, пред които
човечеството се изправя. За целта карстовите геосистеми със своята ярко изразена системност
се оказват едни от „най-видимите” и най-перспективните [10, 27, 48, 80]. В този аспект важна
За запознаване на широката общественост с потенциала на стратегията ProKARSTerra-Edu и с
резултатите от нейните реализирани иновативни образователни форми, само през 2018 г. са
организирани 3 публични представяния: през март на семинара „Иновативно образование чрез карста”
във Враца (типичен карстов район, от който има активни участници в инициативите на стратегията) [111],
през май на Софийския фестивал на науката (специализиран щанд „Карстът – Terra incognita на 21. век.
А какво е карст?”) и през юни на Националната среща-дискусия „Иновативно образование чрез карста”
в НИГГГ-БАН [110]. Всички участници в тези представяния, както и в проведените обучения,
приветстваха и подкрепиха необходимостта от активно въвеждане на карста в образователната система
чрез разработваните от ЕЛК иновативни форми.
14
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роля може и трябва да играе активното прилагане на иновативното образование за/чрез карста
[27, 80].
тясно научни дисциплини

науки за Земята

(традиционно преподавани

(актуални, но все още на прага

в училище)

на образователната система)

наука за земните системи
(все още в перспектива)

Фиг. 10. Очаквани промени в концептуалния модел на преподаване [80]
Разработването и апробирането на иновативните форми на стратегията ProKARSTerraEdu на фона на общопризнатото в световен мащаб слабо познаване на карста актуализира друга
оригинална инициатива на стратегията – за обявяване на Международна година на карста
(фиг. 10). Предложението е от 2012 г., а през 2013 г. е представено на два авторитетни
международни форума: ХVІ световен конгрес по спелеология в Бърно, Чешка република [41], и
Регионалната конференция на Международния географски съюз в Киото, Япония [58]. Тази
инициатива има за цел чрез популяризиране на карста да повиши знанията за неговата
специфика и да направи по-разбираеми за обществото проблемите на карстовите територии.
Международните образователни форми, които разработвахме чрез стратегията ProKARSTerraEdu, са част от „арсенала” на Международната година на карста. Налице бяха всички
предпоставки реализацията на тази идея да се превърне в национална кауза, но трябваше
сериозна подкрепа от държавните институции, както и от бизнеса, който може да изиграе
решаваща роля. През 2015 г. тази нова българска инициатива беше разисквана и единодушно
подкрепена
и
от участниците в
Международния научно-практически
форум
ProKARSTerra`2015 [104]. Инициативата предизвиква интереса и на Президента на
Международния спелеоложки съюз проф. Kyung Sik Woo, който прояви готовност за съвместни
действия и внасяне на предложение в ЮНЕСКО от името на България и Южна Корея. По това
време председател на ЮНЕСКО беше българката г-жа Ирина Бокова. Очаквахме, че
българските държавни институции ще подкрепят идеята за Международна година на карста и
за целта аргументирано информирахме официално МВнР и МОН. Но не срещнахме разбиране
– темата карст явно беше чужда за тези ведомства... Дистанцира се и Българската федерация по
спелеология (БФСп.) – предпочете да загърби родната инициатива, но когато Международният
спелеоложки съюз (UIS) започна да разпраща писма за подкрепа на подобна идея, БФСп.
откликна и заяви съгласие. Осем години след нашето предложение 2021 година е обявена
официално за Международна година на пещерите и карста (International Year of Caves and Karst,
IYCK`2021) [113], но вече по инициатива на UIS и без да се огласява първоизточникът на
идеята... Това може да се случи само на държава, която тотално неглижира всичко, което се
създава от нейните хора и организации. Тази практика засяга не само географията, но и все
повече научни и академични среди, които са основни генератори на иновативни идеи и
продукти. А това е пагубно за потенциала от високо образовани млади и кадърни хора, които са
принудени да напускат страната.
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Фиг. 11. Международните инициативи на стратегията ProKARSTerra-Edu в перспектива
[47, 109]
През целия 10-годишен период на разработване на стратегията ProKARSTerra-Edu, сме
информирали своевременно МОН и неговите звена и сме ги канели официално за
сътрудничество и партньорство в разработваните инициативи и иновативни образователни
форми. Какъв е резултатът? Ще дадем пример с най-успешните от тях, проведени под егидата
на ЮНЕСКО. За тази цел бяха подготвени три проектни предложения в Програмите за участие
на ЮНЕСКО (2012-2013, 2014-2015 и 2018-2019). Според изискванията на конкурса те
първоначално са „разгледани по компетентност” от МОН и след тяхното одобрение са внесени
в Бюрото на Националната комисия на ЮНЕСКО. МОН официално се ангажира да подкрепи
реализирането на инициативите, ако проектните предложения получат висока оценка и
финансиране от Секретариата на ЮНЕСКО-Париж. Но въпреки, че и трита проекта получиха
финансиране, МОН не откликна на нашите покани за сътрудничество и реализацията на
планираните дейности и събития по проектите премина без участието на представители от
Министерството. На този фон на незаинтересованост приятно изключение е съдействието от
страна на отговорните служители за ЮНЕСКО в МОН, особено при разпространяването на
актуална информация до Международната мрежа на асоциираните към ЮНЕСКО училища.
Пасивност проявиха и повечето РУО, дори тези, на чиято територия се провеждаха
международните инициативи. Типичен пример е първото оригинално международно
състезание за ученици през 2019 г., за което РУО Ловеч получи официална покана, но не
прояви интерес. Въпреки успешното провеждане на това състезание и неговият доказан
потенциал, то остана извън интересите и на МОН и не е включено в НП „Ученически
олимпиади и състезания“. В програмите и проектите на министерството не намират място и
другите международни инициативи на стратегията ProKARSTerra-Edu.
Като се има предвид, че България е уникална природна лаборатория за карста, обяснимо е
защо акцентираме върху иновации, базирани на образователния потенциал на този природен
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феномен. Но той трябва да бъде осъзнат от съответните длъжностни лица и институции, найвече от МОН – от него зависи развитието и внедряването в образователната система на
разработените от нас иновативни форми и инициативи. С тази цел са и нашите покани до
ведомството за участие в разискванията по време на международните форуми за карста, които
периодично организираме в България. Както вече е отбелязано в предходния раздел, още през
2005 г. в заключителната резолюция на първия форум [101] се препоръча МОН да преразгледа
темата за карста в образователните програми в българското училище и да въведе необходимите
промени. Резолюцията беше изпратена в Министерството, но не последва реакция. През 2015 г.
в София организирахме тематичен международен форум, посветен изцяло на възможностите и
проблемите за по-активно въвеждане на карста в образователната система [103]. Този форум
беше оригинално събитие в световен мащаб и предложи добра възможност да се почерпи опит
от добрите практики на чуждестранните участници и да се изгради сътрудничество. Предвид
тематиката, направихме официално предложение до МОН за партньорство при организирането
и провеждането на форума. Това се улесняваше и от факта, че той е локализиран в София. Но
предложеното партньорство беше отказано с предтекста, че темата за карста „е намерила
подобаващо място в учебните програми по география и икономика.” (писмо-отговор от
09.06.2015 г. на началника на кабинета на Министъра на образованието и науката). Прегледът
на учебните програми и на одобрените учебници в българските училища категорично
опровергава това становище. Подобно е състоянието и в българските ВУЗ-ове, където няма
специализация по карстология. Проблемът е двупосочен – карстът не се изучава, и
следователно - не се осигурява и насърчава подготовката на бъдещи специалисти по карста.
Този извод е подкрепен с конкретни факти и от докладчиците на научната конференция
РroKARSTerra`2015 [54, 104].
Нов опит за привличане на МОН в обсъждане на проблемите и възможностите за поактивно включване на карста в образователната система беше Националната работна срещадискусия „Иновативно образование чрез карста” през 2018 г. [110]. За целта депозирахме в
МОН официална покана. Покана с програмата на срещата беше изпратена и до всички РУО с
молба за широко разгласяване сред българските учители. Със съжаление констатирахме, че
повечето от РУО не разпространиха информацията за работната среща, което буди недоумение.
Срещата не беше уважена и от представители на образователното министерство...
Обобщение
„Feci quod potui, faciant meliora potentes” (Ovidius)
Направих всичко, което можах, нека, който може, да направи по-добро (Овидий)
Ретроспективният период на представените в настоящата публикация инициативи за
иновации в обучението и образованието по география съвпада с т.н. „преход”. През този период
се сменяха министри и правителства, но пасивността на институциите към предлаганите от нас
промени в обучението по география, вкл. чрез международните инициативи на стратегията
ProKARSterra-Edu продължи. Защо? Въпросът е по-скоро риторичен, защото всички знаем
отговора. През годините на прехода в България новоформиралата се олигархия се настани
трайно в държавните структури и постепенно иззе контрола над функциите им. Във
ведомствата и институциите се назначават удобни за олигарсите и за техните политически
марионетки служители, които най-често не отговарят на професионалните изисквания за
заеманите длъжности. Когато до такива кадри на ръководна длъжност стигат иновативни
предложения, особено ако са извън техните интелектуални възможности и лични интереси, те
естествено отиват „в кошчето” или „издъхват” по убийствения бюрократичен лабиринт на
институциите.
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Това става на фона на нарастващото безразличие на обществото и задълбочаващия се
егоцентризъм. Обществената ценностна система бързо се срина и в нея господстващо
положение заеха материалните облаги. В тази ситуация е обяснимо защо образователните
инициативи, които разработваме, срещат безразличие или отпор от съответните институции и
пасивност от страна на географската гилдия, вкл. в академичните среди. За съжаление не бяха и
не са изключение и професионалната злоба и завист... Учителите по география, дори тези,
които участват при разработването на инициативите за иновативно обучение, също са
притиснати от зависимости – те трябва да получат благоволението на директора на училището,
на РУО, на МОН. А когато тези институции се заемат от хора, които са далеч от същността и
спецификата на географията, това създава проблеми...
На този песимистичен фон резултатите, постигнати от развитието и приложението на
образователната стратегия ProKARSTerra-Edu доказаха, че ефективни взаимодействия между
научните изследвания, управлението на карстовите територии, бизнеса с карстови ресурси и
образованието (фиг. 5) са възможни и необходими [27, 36, 85, 97]. В същото време се откроява
като много сериозен проблем незаинтересоваността и безучастността от страна на държавните
институции, както и пасивността на ръководните органи на географската гилдия и нейните
звена.
От изложеното дотук възникват редица основателни въпроси. На първо място, защо
българската държава абдикира от отговорността да се съобразява със спецификата на широко
разпространения карст и да го направи обект на по-сериозно изучаване, вкл. в образователната
система? Общоизвестен факт е, че българските институциите са с огромни администрации, но в
тях няма експерти по карста. Служителите явно знаят твърде малко за този широко
разпространен в страната природен феномен и за неговата специфика и избягват/имат
притеснения да се ангажират с проблеми, свързани с тази тема. Това е обяснимо, особено ако се
има предвид извода на психолозите, че непознаването или неразбирането на дадена
информация автоматично се игнорира или пренебрегва от психиката. В случая - колкото помалко се знае за карста, толкова по-лесно може да се подцени неговото значение, което води до
сериозни проблеми в стопанисването, управлението и устойчивото развитие на карстовите
територии. Но е трудно обяснимо защо съответните ръководства на институциите не се
ангажират да обучат свои служители в това направление, след като във всички наши писма и
становища, които изпращаме, е аргументирана важността на карста за България. Защо не
откликват и на нашите предложения за работни срещи-дискусии по тези все по-актуални
въпроси на фона на прехода и на задълбочаващите се проблеми от глобалните промени?
Последиците от институционалните неуредици по веригата „МОН – РУО – директор на
училище – учител – ученици” имахме възможност да наблюдаваме при експерименталното
реализиране на иновативните форми на стратегията ProKARSTerra-Edu. Резултатът е
задълбочаващ се контраст между: 1. Ярко проявения от учениците траен интерес към карста и
искреното им желание за продължаващо активно участие в обучението за/чрез карста, и 2.
Недостатъчна до затихваща активност на учителите след приключване на съответните
обучителни събития за карста, дължаща се на различни причини: карстът не е учебен предмет и
е слабо застъпен в официалната учебна програма; висока степен на отговорност и напрежение
при теренното обучение на техните ученици; голяма служебна ангажираност и липса на време
за подобни извънкласни събития; административни проблеми и незаинтересованост от
училищното ръководство (най-вече поради слабо познаване на образователния потенциал на
карста)... Много важна роля за ангажираността играе и друг фактор – професионалната
себеотдаденост и отговорност на учителя към своите ученици.
***
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След толкова години на усилия и успешни експерименти на иновативни инициативи
обяснимо е да прозира болката на автора от пропуснатите възможности за българската
география и за обществото ни като цяло. Но тази болка е и от липсата на подкрепа от
географската гилдия. Тя също изпадна в криза. Целият 30-годишен и продължаващ „преход”
беше низ от проблеми, в решаването на които географите имаха шанса да се включат активно и
водещо, защото географията е научна платформа за тяхното решаване (напр. геосистемния
подход, който отчита всички фактори и условия в развитието на системите на планетата и
човешкото общество). Но... географите останаха и продължават да бъдат пасивни наблюдатели,
и да не оценяват възможностите, които географията им дава. Така географите все повече губят
авторитет и се отдалечават от професионалната си мисия – тя сега се свежда преди всичко в
предлагането на информация... (за справка - учебното съдържание по география в българското
училище и в университетите). За разлика от повечето университетски специалности, в които
основен курс е изучаване основите на съответната наука, при географията такъв курс липса. И
как студентите по география ще усвоят същността на географията – те изучават географски
науки, но не и география! Освен това за истинската география са необходими и допълнителни
основни знания по физика, химия, математика, не само по ИТ и ГИС - те сега са много
популярни, но са само информационни технологии. А какъв е статутът на географията в
българското училище – учебен предмет „География и икономика”. Той към кои науки се отнася
– Природните или Хуманитарните и социалните? Защо още в училище осакатяваме нашата
наука и я лишаваме от истинската й същност? Тези загърбвани от нашата гилдия проблеми
водят до затихващ интерес към изучаването на география и ни лишават от добре подготени и
мотивирани кадри. Ефектът вече се чувства и се задълбочава. „Кризата в съвременната ни
география е преди всичко криза на кадрите, на тяхната професионална подготовка, морална и
ценностна система” (с. 34) [7].

„Географията не е съвкупност от енциклопедични знания за света. Географията поскоро е начин на мислене. Той не се учи, той е дарба, която се развива. „Природата разкрива
своите тайни само пред тези, които могат да ги разберат.” – беше писал Хумболт...
ХХ век предизвика бързо роене в географията, а диференциацията доведе до загубване на
нейното съдържание и смисъл. „Комплексността” в географията, въздигната като клише и
изпразнена от съдържание, се обезцени и обезсмисли. От години се дискутира „кризата в
географията”. Много от географите (а и не само те) вече се питат – какво е география и има
ли въобще такава наука? Възродителната интеграция около нейната първична същност –
това предстои и това свързва Хумболт с потомците, това го връща към тях... Той
проникновено беше насочил мисълта си към другата, много по-важната и истинска география
– единната, базирана на единството на света, управлявано от всеобщите връзки. В неговите
идеи съзираме съвременните схващания за геосистемния подход...
Комплексността в географията от ХХ век трябва да се смени от системността в
географията през ХХІ век. В нея са заложени и безсмъртните идеи на Хумболт, които ще
направят отново географията „царица на науките”.
Географията на ХХI век – това са геосистемите!”
Из „Александър фон Хумболт – връщане към изначалното
(по случай 240-годишнината от рождението
му” (с. 33) [90]
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Наблюдава се и друг тревожен симптом - българските географски институции все повече
се самоизолират и се нагаждат към господстващата в обществото борба за самооцеляване. В
ръководствата на тези институции се настаняват и надделяват кариеризмът и личностното
самоизтъкване – за сметка на професионализма. Настъпват промени и в структурата на
университетите - географията остава на заден план и губи катедри, а също и интерес сред
кандидатстудентите. През 2010 г. загуби своята самостоятелност и Географският институт при
БАН... [91].
Трайно установилата се в географската общност апатия и робуването на различни
зависимости, както и разпадането на географията на географии и все по-трайното отдалечаване
от нейната истинска същност, са причина за неосъзнаване на истинския потенциал на нашата
наука във време на активни глобални промени и глобални проблеми. С горчивина трябва да се
признае, че съвременната българска география няма необходимият професионален потенциал и
все повече губи обществен авторитет. На този фон липсва и координация между географските
институции. Не се случва и наложителната сериозна, открита, аргументирана и конструктивна
дискусия за състоянието и ролята на съвременната българска география – за такава дискусия
апелираме повече от 10 години [92].

Моят малък коментар е провокиран от редакционната бележка “SOS за училищната
география”, публикувана в бр. 4/2008 на сп. „География `21” (с. 32) [93]
Причините за този “подреден хаос”, който цари в нашата образователна
система и, в частност - за проблемите на съвременната българска география като наука и
като учебен предмет, са няколко...
Първата причина е в образователното ни ведомство. Там експерти и
специалисти се “надпреварват” кой ще предложи все по-неадекватен вариант за реформи в
училищната география като предмет...
Друга причина за тази криза е самото академично съсловие у нас. Колко преподаватели
– “географи” от университетите застанаха открито в медийното пространство и заявиха,
че това, което се прави от МОН по отношение на училищната география, е ненормално и
неадекватно и е в разрез с традициите на българската география и със съвременните нужди
на обществото от основополагащи географски знания... В сферата на интересите са и
парите от продажбата на “нови” авторски книги и най-вече - от тиражите на новите и
преиздадените учебници по география за българското училище.
На следващо, но не на последно място сред причините за боледуването на географията
в България, са много от представителите на нашето учителско съсловие... Защото повечето
от учителите са се затворили в своята черупка и нехаят какво става около тях, стига само
за настоящата нова учебна година да са си осигурили необходимия задължителен
преподавателски норматив ... Това е най-важното, защото гарантира получаването на пълна
заплата. А сривът на географията, който става пред очите им, не ги трогва в кротостта и
примирението, които са ги обзели...
Срам и позор е да не може толкова време да се организира една дискусия сред
българските учители и преподаватели за мястото и същността на съвременната българска
география, включително в образованието и свързаните с него проблеми. Вярно е, че България е
страна на абсурдите, където всичко ненормално се приема за нормално, но ние, географите,
нека покажем, че не искаме да приемаме абсурди, когато става въпрос за географската
наука. И да организираме такава дискусия. Къде остава личната позиция на всеки един от нас
(Това се отнася за тези, които я имат!), какво седим и бездействаме, докато българската
география бавно агонизира. Трябва да обединим усилията си и да работим за излизане от
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кризата, в която е поставена географията днес. Да поставим и очертаем всички проблеми в
географската наука и да търсим пътища за разрешаването им, а те никак не са малко. Стига
с тая пасивност и апатия у повечето колеги - трябва да се предприемат сериозни действия,
които да доведат до положителна промяна.
Станчо Генчев, учител по География и икономика, Асеновград [94]

Опити за нови идеи и инициативи и за иновативни подходи в географията естествено има,
но малцина застават зад тях и още по-малко са тези, които влагат усилия да ги прилагат и
развиват. Същевременно през последните години се прокламират и някои помпозни идеи и
събития, но дали те ще променят и подобрят състоянието на българската география? Или зад
тях се крият поредни напъни за кариерно израстване... Активизира се и новосформираното БГД,
но дали то има и може да има авторитета и капацитета на предшестващото го високо уважавано
дружество? Въпросите остават отворени...
Времето ще покаже, но моят горчив жизнен и професионален опит и господстващата в
съвременното ни общество ценностна система ме правят скептик. И ми напомнят горчивата
истина, че ние българите сме прокълнати да живеем в рая... Въпреки това оставам с надеждата,
че българските географи най-после ще открият и осъзнаят силата на своята наука. Тогава и
географското образование ще получи реална възможност да развие своя огромен потенциал и
да заеме достойна роля в образователните иновации и във все по-актуалното интегриране
между учебните предмети. Описаните в настоящата публикация експериментални резултати
доказват реалността на тази перспектива. Дали и как тя ще се развие зависи от българската
географска гилдия. А за автора истинска награда за вложените усилия ще останат
положителните емоции на учениците, с които работихме, тяхното заразяващо вдъхновение и
онзи незабравим плам в очите им, когато пред тях се разкриваха тайните на карста...
Вместо заключение
„Etiam post malam segetem serendum est“ (Seneca)
И след лоша реколта трябва да се сее (Сенека)
Когато една добре поддържана нива с прекрасна реколта, каквато беше българското
образование, се остави да буреняса, кълновете и на най-добрите идеи са обречени на гибел.
Плевенето и поддържането на нивата изискват постоянни усилия, много труд и отговорност от
тези, които тя изхранва. Но явно в нашето съвремие всички се научиха да чакат някой друг да
работи на нивата, и тя все повече буренясва...
Пресях 30 години, за да събера семенцата, които можеха да дадат прекрасна реколта на
географската образователна нива. Но и тя вече е буренясала... Въпреки това семената са
съхранени в публикации и са на разположение на тези, които се наемат да разорат нивата и да
ги посеят. Дано се намерят истински географи-труженици, които да го направят... Сполука!
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„Днес, когато едни са заети с „оцеляване” в
неясния „преход” и в поредната криза, а други са
обсебени
от
възможностите
на
„дивия
капитализъм” за трупане на бързи и лесни пари, кой
би поел бремето на онази география, която Хумболт
и Яранов ни завещаха? Някой нов Дон Кихот – ще се
усмихнат иронично всички те. Но не са прави – всяко
поколение ражда своите истински изследователи.
Чрез тях се връщат при потомците Великите. Ще се
върнат и Хумболт, и Яранов – чрез гениалните си
прозрения и идеи в географията...”
Из „Александър фон Хумболт – връщане към
изначалното
(по случай 240-годишнината от рождението му)” [90]
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