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Тема 1.  

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЛОСОФИЯ 

Целите на обучението се разбират различно в различни школи и варират. Двата 

полюса на целите са ученикът и обществото. Търсят се решения, които реализират 

личността на ученика и реализират социалните цели, ценности, културни достижения и 

технологии.  

Свободата е основна ценност на нашата цивилизация. Личността на ученика е в 

центъра на образованието като свободен човек. Но как свободният избор на ученика е 

съчетаем със социалните изисквания и постиженията на науките? 

Джон Дюи: саморазвитието на ученика и социалните изисквания 

Тук е мястото на идеите и проекта на Джон Дюи за образование, известни под 

етикета „прогресивизъм“. В основния си труд по проблемите на образованието: 

Democracy and Education, 1916 (Демокрация и образование) Дюи критикува 

традиционното обучение, в което: „целите не възникват от свободния растеж на техния 

собствен опит“ (ibid., p. 109). Известно е, че Дюи създава експериментално училище при 

Чикагския университет, което той сам нарича „утопично училище“. То е структурирано 

като разширено жилище, към което са създадени различни работилници, 

лаборатории и музеи. Избрани книги са налице за свободно ползване. По-големите 

ученици обучават по-малките, по-развитите професионално – начинаещите. Няма 

държавна програма, професионален учител, няма класове и уроци, обучението протича 

като игра.  

Моделът е бил неуспешен, но някои идеи и акценти са били възприети от 

американската образователна система. Постепенно се стига до криза и тези моменти се 

рудуцират, а когато Съветите изпращат „Спутник“ около Земята и така изпреварват 

Америка в космическата си програма, е проведена реформа и е върнато традиционното 

обучение. В Европа се развиват аналогични процеси. Западните общества осъзнават, че 

училището има своя форма и граници в съвременното общество, които не могат да се 

прекрачват. В България помним далеч по-високите нива на грамотност и обща култура 
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в сравнение със сега. Най-новата програма на американското правителство за 

образованието от 2010 г. (A Blueprint for Reform) е още по-консервативна с мотива, че 

американските ученици като цяло са изпреварени от десет нации и са получили лошата 

слава на невежи, а икономически Щатите губят лидерство. 

Съвременните равносметки на проекта на Дюи варират от „утопизъм“ до 

„катастрофа“: (Sidorkin 2000), (Schubert 2006), (Cassiodorus 2008). В училищния 

кюрикулум доминира научното учебно съдържание, основано на грамотността: писане, 

математика, наука, история, технологии и специално информатика. (Вж. Carr 2003, Paris 

2005), Major Educational Philosophies; Partnership for 21 Century Skills, 2009). 

Проблемите в утопичното училище са два: елиминирането на стандартите и 

програмите и елиминирането на класа и урока като елементи на образователните 

системи. 

Идеите на Дюи са наистина завладяващи, както и много идеи, отстояващи нашите 

свободи. Някои от тях са известни и реализирани отдавна: активност на ученика, 

решаване на проблеми, изследователски моменти в обучението, творчество. Те са 

ценности, които се стреми да следва добрият учител, както и стандартите в 

институционално доминираното съвременно училище. В Европейския съюз днес 

доминират идеите на ученето за цял живот, ориентацията към практиката и пазара на 

труда и специално информатиката. 

В България Джон Дюи е известен като реформатор още преди 1989 г. През 

осемдесетте години в България бе експериментирано с такъв тип училище от акад. Бл. 

Сендов и знаем, че опитът се провали. Младите педагози цитират Дюи масово в процеса 

на прехода и дори е съставена колекция с негови цитати.  

Еволюционното разбиране на образованието доминира отново. Образованието 

преди всичко възпроизвежда и продължава в бъдещето формите на културата и на 

обществото, в които функционира. Няма друг начин да се осъществява културното 

наследство.  

Проблеми на философското образование днес 

От 1989 г. до днес, 2017 г., е изминало повече от четвърт столетие. Обучението 

по философските дисциплини премина през много кризи и нормализации. Сега сме в 

перииод на нормализиране, което позволява крачка напред към усъвършенстване. През 

http://www.dailykos.com/user/Cassiodorus
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90-те години доминираха нихилизъм, анархия и аномия, негативните наглави вземаха 

връх, макар че занимаването с философия винаги е имало привърженици. 

В училище сякаш отминават преходните години на хаос и всепозволеност. Дълго 

време учениците идваха на училище с манталитета на носители единствено на права и 

интереси, без да се товарят със задължения. Конкретните права и задължения на 

учениците не са предмет на законодателство или наредба и се формулират във всяко 

училище самостоятелно. 

У нас правата и задълженията не вървят заедно, а и не се разпознават лесно. 

Хората масово са в грешка относно „задълженията на Държавата“ и своите „права“. 

Сложна е ситуацията и в училище. Учениците не си знаят ясно правата, погрешно ги 

остояват като неограниченост от правила, и не си знаят ясно задълженията.  

Налице е непосещаване и незавършване на училище. Данни от 2007 г. сочат, че 

20 на сто от записалите се в първи клас деца не са завършили 8-ми клас, а са отпаднали 

някъде по ромското население огромна част отпада още преди 4-ти клас, сред турците и 

българите отпадащите са главно между 4-ти и 8-ми клас. Неграмотните индивиди трудно 

изграждат нагласи, умения и способност за самоконтрол, тяхната лична отговорност за 

практически преустановява развитието на личността и обрича човешкото същество на 

примитивност, маргинализация и престъпност.  

В началото на първата европейска година на България, 2007, социологически 

изследвания показаха, че над 20 хиляди деца, или 3% от всяко пето дете между 12 и 16-

годишна възраст започва работа, за да се издържа и да подпомага финансово 

семейството си. Около 17 хиляди са отпадналите деца от първи до осми клас. Данните 

сочат, че след тези, които напускат уроците по семейни вместо да продължат 

образованието си.  

Налице е силна тенденция към пасивно заучаване и задължаване за научаване на 

материала от страна на учителите. Противоположна е визията за напълно свободен и 

самостоятелен ученик, който решава какво да учи. 

Налице е и силна тенденция за свободен избор на програми и създаване на 

собствени варианти на курс по Философия от отделни учители. Част от учителите 

създават собствени програми, които не съвпадат, а понякога силно се отклоняват от 

задължителните програми на МОН. С това се поема погрешен път: самоуправство и 

произвол. Недостатъците на програмите на МОН не ги отменят като държавен стандарт.  
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Налице е инфлация и девалвация на оценките. Много са отличните оценки и те се 

възприемат вече като норма. Нека напомним, че „отличен“ означава отличаващо се 

достижение, а не масово ниво. 

Днес това, което виждаме в училище е колебание между крайностите на 

традицията и едно подобие на анархия, налагана от самите ученици. Разбира се, отново 

най-добри са учителите, които намират баланса и помагат на учениците да развият 

практически важни умения и ценни знания, а не просто да заучат изказвания на велики 

философи. Най-ярък пример за високи достижения на наши ученици са златните медали 

по математика в световните олимпиади много години наред, първи места по 

информатика и силното присъствие на млади българи в компаниите за софтуер по света. 

Не можем да установим същото ниво за философията.  

Класическото хуманитарно разбиране, доминиращо т. нар. континентална 

традиция, отдалечава философията от науката и от силно влиятелните 

информационни и виртуални технологии и не отговаря на нагласите и интересите на 

новите подрастващи от XXI в. Авторитетът на Платон и Декарт не е достатъчен да 

задържи нивото на философското образование на нивото на съвременната наука. За това 

е нужно силно внимание към най-новата наука и технология и към съвременните 

философски дебати по важни теми като mind–body, детерминизъм–свобода, граждански 

позиции, глобалност, доверие–отговорност. 

Голата традиция и нейното овехтяло повтаряне е в разрез с разбирането, че 

философията развива най-добре мисленето и творческите способности на учениците. 

Наистина е нужна промяна, ако искаме философията да оцелее в средното училище, 

промяна към по-съвременно, по-интересно, по-актуално и житейски адекватно 

съдържание, отговарящо на съвременната наука и виртуална култура. 

Такава промяна поне частично обещават новите стандарти и програми по 

Философия в България. 

Когато целта на една дейност е в самия неин извършител, а не му се налага отвън, 

тогава човекът е свободен. Противопоставянето обаче на целеполагане от ученика и от 

институцията, на процес и резултат като оценъчно доминиране на първото се превръща 

в идеология, освен че е твърде изкуствено. Хилядолетният опит на световните 

цивилизации е процес на постоянно развиване и адаптиране на познания, умения и 

технологии. В образованието няма революции, а има приемственост и развитие.  
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Тема 2. ДИДАКТИКА И МЕТОДИКА 

(по: Пл. Радев. Обща училищна дидактика, 2005) 

Дидактиката е наука за процеса на обучение и формулира принципи, методи и 

форми на обучение в училище и извън него. 

Съвременното обучение се регулира от правата и развитието на  ученика и от 

обществените, вчастност държавни и пазарни изисквания. 

Основните функции на училищната дидактика могат да се сведат до: описателна, 

обяснителна, евристична. 

Методиката е специализирана дидактика и разработва методите на обучение. 

Дидактиката – наука за обучението 

Дидактиката (науката за обучението) е наука и метод, който следва 

последователен научен подход или образователен стил за въвличане (завладяване), 

привличане на вниманието и събуждане на интереса на ученика (или студента) с цел 

подобряване на учебния процес и осмисляне на същността на изучавания учебен 

материал. Дидактичният метод за учебна инструкция често е контрастиран с диалога; 

терминът „дидактика“ може да бъде използван за означаване на определен дидактичен 

метод, например конструктивна дидактика. 

Дидактиката е теорията на преподаването (обучението) и, в по-широк смисъл, 

теорията и практическото приложение на преподаването и ученето.  

Дидактиката може да бъде съотнасяна с отворенето учене (оpen learning), при 

което хората могат да учат самостоятелно, по неструктуриран начин, по теми, които ги 

интересуват. 

Дидактиката е науката за преподаване и обучение, част от педагогиката. 

Дидактиката включва както теоретични концепции какво трябва да бъде по-доброто 

образование, така и базирани на методи (методика), които се използват в 

образователната практика. В тази практика се включват  различните етапи на 

образованието (предучилищно, училищно, студентско (университетско), обучение на 

възрастни, социално-възпитателна и превъзпитателна дейност). 

Информатиката и нейните техники могат значително да усъвършенстват 

преподаването.  

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Обект на училищната дидактика 

Обектът на училищната дидактиката са организираните и целенасочени 

институционални цялости – училищното обучение и образование. Елементи на тези 

цялости са субектите, участващи в посочените събития, специфичните дейности 

(поведение) на субектите в тези събития, основата (съдържанията) или градивото за 

дейностите, условията (контекста) за реализация на специфичното поведение на 

субектите, наблюдаваните факти. Училищното обучение и образование са обект на 

философията на образованието, педагогическата психология, други направления на 

психологията, образователната тестология, квалитологията на образованието, 

мениджмънта на образованието, социологията на образованието, коучинга, 

невролингвистичното програмиране, когнитивните науки, поведенческите науки и пр. 

Първо е класическото обучение лице в лице в контекста конкретните условия на 

училищното обучение. При тази дефиниция общата училищна дидактиката е наука за 

повтарящите се сходни елементи, черти, събития, конструкти, отношения връзки, 

взаимодействия и свойства предимно във формалното и институционализирано в 

училището обучение, но тя не е безотносителна и към другите превъплъщения на 

обучението „лице в лице“, ако то се отнася за училищната възраст. 

Ученето в училище е най-важното нещо, което правят учениците, а 

преподаването в различните си превъплъщения е най-важното нещо, което се прави за 

ученето. Дидактиката е теория на обучението и образованието, изразен с експлицитен 

език (езика на науката), основан на емпирични дадености (можещи да бъдат изследвани 

и измервани) и множественост на логически цялости за тези събития.  

За разлика от философията на образованието, която е форма на понятийна 

терапия на образованието, дидактиката не описва обучението в неговите разновидности, 

такива, каквито са, а се стреми да ги обясни и конструира предизвикващо чрез 

предложения и препоръки, като използва логически свързан и относително универсален 

научен език. 

Второто дефиниране на училищната дидактика се отнася до некласическите и 

модерни форми на обучение – дистанционно обучение, кореспондентно обучение, 

електронно базирано обучение (обучение он лайн), компютърно базирано обучение, 

телеобучението. В тях преподаването или липсва, или присъства като посредник с 

обобщаващи, консултативни и контролни функции. В първия радикален случай 

дефиницията следва да бъде друга. За него дидактиката има за предмет ученето на 
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ученика като функция от взаимодействието с електронни и аудиовизуални носители на 

информация. Във втория случай дидактиката има за предмет ученето на ученика като 

функция от взаимодействието с електронни и аудиовизуални носители на информация, 

но със специфични посреднически функции на учителя. 

Принципи, компоненти, функции и цели на училищната дидактика 

Принципът (principum – основание, първоначало) е обща и основна максима, 

фундаментално основание. Той има смисъл на общоприето правило, отправно 

ръководно основно положение и начало за изпълнение на някои преднамерени дейности 

и поведение, провеждане на процедури, особено научни. Принципът действа там, където 

има съмнения за валидността и универсалността на някакъв закон в дадена област или 

пък няма изведен закон за случая. Тук принципите придобиват статуса на отношение, от 

което зависят всички други отношения между елементите на една система, затова 

основна тяхна функция е нормативната, което задължава изследователите да 

съблюдават техните изисквания. Принципите важат за условията, дейността и на 

нейните резултати. 

Принципите на училищната дидактика са вероятностни, променливи, а понякога 

и хипотетични съгласувани твърдения, които се отнасят към някаква поредица от 

събития. Принципите са отворени за съмнения и критика, променят се от нови 

доказателства, но се смята, че винаги са по-надеждни от убежденията и мненията. 

Основни принципи 

Научните принципи на училищната дидактиката с предмет обучението „лице в 

лице“ са: 

Принцип на развитието, който има два аспекта на своите изисквания:  

а) Смяна на парадигмите: (paradeigma – модел) е комплекс от нагласи, ценности, 

процедури, методи, начини за решаване на проблемите, принципи, изводи и обобщения 

в една наука, които са признати, общоприети, представителни и стават основа на дадена 

традиция в научната общност, но за определено време;  

б) Преднамерените възпитание, обучение и образование в училищната 

организация се обясняват и предписват в основната си функция да търсят, предизвикват 

и допълват човешкото формиране и развитие в определен възрастов период, а 

напоследък и през целия живот. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
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Принцип на обяснението, който е основен принцип на всяка наука и налага 

изискването да се разкриват различните същности в различна дълбочина на определени 

явления и области чрез системата от използваните методи, форми и етапи на научните 

изследвания. Основни особености на този принцип са:  

а) обяснението посочва причините, контекста и последователността на някои 

обекти (или процес, състояние на нещата и т.н.), заедно с последиците, принципите или 

законите, които ги свързват с обектите;  

б) обяснението е логическа процедура, чрез която се разкриват съществени 

свойства, признаци, отношения, връзки, взаимодействия, елементи, компоненти, 

вътрешни структури;  

в) обяснението е резултатно, ако е вярно, достатъчно пълно и обхватно, 

отчетливо, разбрано и спомага за решаване на редица задачи и проблеми.;  

г) обяснението е включване на знанията за определено явление в по-широк техен 

контекст; 

Принцип на предоставяне на различни предписания за практиката на обучението; 

Принцип на възхождане от абстрактност към конкретната приложимост; 

Принцип на конструктивното предложение и избираемото предписание; 

Принцип на непосредствената и косвена верификация – проверка на дадени 

изводи, утвърждения и обобщения чрез емпирични изследвания; 

Принцип на простотата, който изисква от няколко подхода и интерпретации да 

се приеме този, който работи с най-малко на брой условности и допускания; 

Принцип на редукцията, който изисква в изследването, обяснението и изборът на 

предложения за практиката да се използват постиженията и на други науки, но с нужната 

мяра и критицизъм; 

Принцип на релевантност (съответност), които дава възможност някои 

значими обобщения и изводи в училилищната дидактика да се ползват в другите 

дидактики (вкл. и частни); 

Принцип на демаркация, който изисква от няколко конкуриращи се теории да се 

предпочита тази, която е демаркирана (оразличена) от псевдонаучните построения 

(наличие или липса на обяснения чрез закономерности и замяната им предимно с 

наратив или изкуствено построени и сглобени сценарии, робуване на митове, 

непроверени факти; 

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8
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Принцип на потвърждението (justification, т.е. оправдаване), който налага 

изискването представените знания в системата на дадена наука да не са продукт на 

непроверени догадки, „откровения“, „видения“, неоправдани аналогии и пр.; 

Принцип на хабитуса, който налага приемането за реални и действителни 

възможностите, които имат възпитанието, обучението и образованието за допълване 

формирането и развитието на човека; да не се надценяват, но и да не се отричат тези 

възможности; 

Принцип на фалибализма (fallible – погрешимо), който налага виждането, че 

човешкото познание (вкл. и дидактическото) не е безгрешно. 

Основни компоненти на дидактиката 

Предикативна дидактика – система от изказвания за нейния предмет, принципи, 

структура, функции и цели; 

Тезаурус (thesaurus) на дидактиката: терминологичен, понятиен и категориален 

корпус; 

Номотетична дидактика – закономерности и принципи на обучението; 

Телеономична дидактика – конкретни цели на обучението; 

Обектна или субстанциална (за учебните съдържания) дидактика; 

Субектна дидактика – преподаване и учене в обучението; 

Субектно-обектна дидактика – процес на обучение; 

Проективна и технологична дидактика; 

Диверсификативна дидактика (отнасяща се до различията) – особености и 

своебразие на обучението от гледна точка на индивидуалните особености на учениците; 

Оценъчна дидактика; 

Основни функции на училищната дидактика 

Чрез своите принципи и структура, дидактиката изпълнява следните основни 

функции: 

аксиологична; 

интерпретативна и интерактивна; 

информираща и информативна; 

конструктивно-технологична; 

личностно формираща (оттам идва образование); 

социализираща; 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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евристична. 

обяснителна и пояснаваща (уточняваща); 

онтологична (дава обща картина на обучението); 

описателно-фактографска; 

оценъчно-критична; 

познавателна и осмисляща; 

практико-приложна; 

прескриптивна (предписваща, нормативна); 

прогностична (прогнозираща, предсказваща); 

професионално-специализираща; 

систематизираща, организационна (етикетирища, категоризираща); 

Основни цели на училищната дидактика 

Основните цели на училищната дидактика са да изследва, опише, обясни и 

предпише видовете цели на училищното обучение и тяхното подреждане, общите 

компоненти на училищните учебни съдържания, дейностите различните видове 

училищно обучение, технологиите на формалното училищно обучение, критично 

разглеждане на дидактични модели, които са рефлексия на практиката. 

Предмет на училищната конструктивистка дидактика са взаимоотношенията на 

фасилитирането (facilitation), медиацията (mediation), менторинга (mentoring) и 

монитогинга (monitoring) на учителя и ученето на учениците чрез конструкции в 

контекста (конкретните условия) на училищното обучение, лице в лице или с 

посредничеството на информационно-комункативните технологии с ученето на 

учениците. Конструктивистката дидактика не се интересува от класическото 

структуроопределящо отношение преподаване-учене, тъй като в нея няма системни 

обяснения за преподаването като такова в рамките на конструктивистката парадигма. 

Отношенията между учителя и учениците в конструктивисткото обучение са нелинейни, 

асиметрични, неформални, субект-субектни, двустранни и многостранни, 

функционални, на сътрудничество и интерактивност. 

Матетика (Mathetics)  

Матетиката е концепция за обучението, в която основните (водещи) идеи са: 

симетрични отношения и рационална комуникация между преподаване и учене с 

промяна на класическите функции на учителя; 

индивидуализиране на обучението; 
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ученето се разбира конструктивистки, а ученикът се приема за активен 

самоорганизращ се индивид; 

отворена класна стая; 

поощряване на независимото учене чрез действие (правене), самостоятелното 

откриване на знанията и творчеството. 

Концепцията за матетика е възродена от възгледите на Платон и Коменски с 

акцент за линейността на самостоятелно учене, както в процеса му, така и в смисъл на 

внезапно прозрение. Във „Велика дидактика“ Коменски употребява думата „матетика“ 

в отношение към изкуството за преподаване.  

Съвременни школи в дидактиката 

И. Я. Лернер (1917–2001) и М. Н. Скаткин (1900–1991) – теория на обучението 

като средство на образование и възпитание. 

Берлинска дидактична школа (Й. Долч, П. Хайман) – теория за ученето и 

преподаването. 

Хамбургска дидактична школа на В. Шулц – еманципирано-критична теория на 

ученето и преподаването. 

Информационно-кибернетичната школа на Херман Франк и Феликс фон Кубе – 

теория за оптималното учене/преподаване – или чрез директно въздействие, или чрез 

програмиране и обучаващи машини. 

Курикуларната (curricular) школа и направление на Х. Бланкертц, Х. Нол, Е. 

Венигер – теория на образованието и учебното съдържание. 

Според „Dictionary of the English Language, Haugton, 2000“, дидактиката е наука 

за насоченото проектиране и планиране на обучението. 

Българската дидактическа традиция 

В историята на българската диадактика като наука основни класически автори до 

1944 г. са Й. Ковачев, Тодор Бенев, В. Николчов, К. Свраков, В. Манов., П. Цонев, М. 

Герасков, Д. Панайотов, П. Заимов, Петко Боев (много важен автор), Хр. Николов. След 

1944 г. до 1989 г. се създават пълни подражания на съветската дидактика, за което 

основна вина имат Ж. Атанасов, Гавраил Хрусанов, Найден Чакъров, Иван Величков, 

Марин Андреев, Петър Петров. 

Методика 

Някои от популярните практически методи в дидактиката са: 

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1


Теми от философската дидактика 

 

Материал, защитен с авторско право @ Сергей Стоилов Герджиков                                                             14 

 

индивидуалната работа (самообучението); 

работата (обучението, ученето) по двойки; 

работата (обучението, ученето) по групи; 

групови уроци; 

дискусии в клас; 

работа в клас; 

взаимодействие, центрирано около една точно определена тема (темоцентрично 

взаимодействие); 

практически занятия (напр. лабораторен урок, наблюдение сред природата и 

т.н.); 

интерактивни презентации с помощта на информационно-комуникационна 

техника; 

и много др. 

Методиката има две страни – за учителя  и за ученика, които се обособяват само 

с оглед на систематизирането на техните различни, но съгласувани във всеки момент на 

обучението дейности. В първата си част, адресирана към учителя, тя степенува и 

синхронизира няколко основни паралелни момента: работа с думите, работа с 

композиционната структура на текста, редактиране, резюмиране и създаване на 

собствени текстове от учениците. Тези моменти не се реализират последователно във 

времето – техният паралелизъм е най-съществената им особеност, която им позволява 

да функционират като система. 

По: проф. дпн Пламен Радев. Обща училищна дидактика, 2005 

Проф. дфн Сергей Герджиков 
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Тема 3.  

ФИЛОСОФИЯТА В УЧИЛИЩЕ ПО СВЕТА 

България е от малкото страни в света, където философията се изучава в средното 

училище. Но каква е картината по света? 

САЩ и Великобритания 

В Съединените американски щати философията не се преподава в нивото преди 

колежа. Съществуват отделни курсове за критично мислене и философия за деца. В тези 

застъпени на места форми някои аспекти на философията са влезли в учебни програми. 

Редица философи и учители разработват философски курсове и програми за 

свободно избиране и преподаване и се опитват да наложат предмета в средното 

училище. 

В Обединеното кралство (Великобритания) е възможно да се вземе A-ниво 

(начално) в областта на философията. 

Континентална Европа 

В много европейски страни философията е част от средното образование в 

различни форми и степени. Това са: 

Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, 

Исландия, Испания, Италия, Латвия, Люксембург, Монако, Норвегия, Полша, 

Португалия, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Холандия, Хърватия, Турция, 

Франция. (проучване на ЮНЕСКО от 2007. UNESCO, Teaching Philosophy in Europe and 

North America, p. 40) 

Регионалните специфики зависят от степента на централизация-

децентрализация на образованието и връзките между религия и философия в 

традиционното образование и култура. В Испания часовете са намалени в последните 

години, но има 2 курса в степента „Bachillerato" (преди средната степен): Философия 1 
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(Философски понятия) и Философия 2 (Исторически курс). Задължително се вземат 

философия и гражданско образование в първи курс, както и история на философията в 

във втори курс, за да се кандидатства за университет или просто да се получи 

степента. Курсове по философия на университетско равнище са широко разпространени 

и се смята, че имат най-дългата традиция. 

Особено силно е присъствието на философията във Франция. Там има 

задължителна матура по Философия с писане на есе по зададени теми. В Германия 

предметът етика е въведен във все по-голям обем от 1970 г. насам и е алтернатива на 

религиозното образование. В Хърватия също може да се учи етика вместо религия, 

която е съсредоточена главно върху католическата традиция.   

Африка и Близкия изток 

Философията като предмет в училищата има дълга традиция в някои от арабските 

държави. Според анкета, проведена от ЮНЕСКО, философия се преподава в средното 

училище в Алжир, Бахрейн, Египет, Кувейт, Ливан, Мароко, Мавритания, Катар, 

Сирийската арабска република, Тунис и Йемен. В повечето арабски страни предметът 

се изучава в университетите. Има и изключения, като Оман и Саудитска Арабия, където 

философията напълно отсъства в повечето образователни нива.  

Азия 

Философията се изучава в различни форми в някои азиатски страни. На този 

континент са развити големи мисловни традиции и школи, особено в Индия и Китай. 

Налице са ред разлики и специфики в различните страни.  

Латинска Америка  

Философия се изучава в Бразилия от 2008 г. насам. 

В защита на преподаването на философията се обявява т.нар. „Парижка 

декларация“ от 2005 г. 

Фрагменти от Парижката Декларация за Философията: 

Ние, участниците в международните дни за „Философията и демокрацията в съвременния 
свят“ утвърждаваме, че преподаването на философията окуражава отворения ум, гражданска 
отговорност, разбиране и толерантност сред индивидите и групите; 

Потвърждаваме, че философското обучение, което тренира независимо мислещи хора, способни 
на съпротива срещу различни форми на пропаганда, подготвя всеки за поемане на отговорността 
относно големите въпроси на съвременния свят, особено в областта на етиката;  
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Приемаме, че развитието на философския дебат в обучението и в културата като цяло има 
основен принос за подготвянето на граждани, чрез упражняване на тяхната способност за 
преценка, която е фундаментална във всяка демокрация… 

Декларираме, че: 

Обучението по философия трябва да се поддържа и разширява, където съществува, да се 
въвежда, където още не съществува, и да се означава експлицитно като „философия“.  

Философията като свободно търсене и изследване не може да приема каквато и да е истина за 
последна, и уважава убежденията на индивида, но никога, с риск отказ от собствената й природа, 
не приема доктрини, които отричат свободата на другите, човешкото достойнство и семената на 
варварството. (Paris, February 2005) 

Ключови компетентности, формулирани от Европейската комисия 

В контекста на осемте ключови компетентности, формулирани от Европейската 

комисия, обучението по философия може да допринесе за развитието на 

„междуличностни и граждански компетентности“, които включват „способност да се 

общува конструктивно в различни среди, да се демонстрира толерантност, да се 

изразяват и разбират различни гледни точки, както и „способността да се мисли 

критично и творчески“.  

Българското Министерство на образованието и науката 

Следвайки Европейската комисия, МОН формулира следните ключови 

компетентности: 

 

1. Компетентности в областта на българския език  

2. Умения за общуване на чужди езици  

3. Математическа компетентност и основни 
компетентности в областта на природните науки и на 

технологии 

 

4. Дигитална компетентност  

5. Умения за учене  

6. Социални и граждански компетентности  

7. Инициативност и предприемчивост  

8. Културна осъзнатост и умения за изразяване чрез 

творчество  

9. Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за 

здравословен начин на живот и спорт. (Приложение 16, 

Изисквания за резултати от обучението по Философия) 

 

В стандартите и програмите по философия тези ключови компетентности се 

развиват в различна степен, като най-интензивно се развиват социалните и граждански 

компетентности и културната осъзнатост и уменията за изразяване чрез творчество. 
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Тема 4.  

ФИЛОСОФИЯТА КАТО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 

Новите образователни изисквания  

и програми по Философия на МОН 

Традиции и промени 

В България философията като училищен предмет има почти вековна традиция. 

Етика е преподавана редовно в средното училище още преди 1944 г. 

По време на социализма десетилетия се преподава Основи на комунизма, а после 

са включени три части под общото название Обществознание: 

„Учебната програма съвпада с учебника и е предназначена за усвояване в 10. клас 

с общо 2 учебни часа седмично. В учебника по обществознание са разгледани общо 50 

теми или урочни единици. Неговата структура е следната: след първоначалния 

предговор, изясняващ възникването и същността на марксизма и предназначен за 

обучение в два учебни часа, следват четири раздела“ (Митренцева, Философия на 

промяната. Философските дисциплини в училище след 1991 г., електронно издание) 

1. Диалектически материализъм 

2. Исторически материализъм 

3.  Марксистка политическа икономия: капитализъм 

4.  Социализъм 

От 1991 г. в училище е разработен малък цикъл философски дисциплини 

(Философски цикъл). 

Но голямата промяна идва през 2000 г. с държавните образователни изисквания 

за учебно съдържание и започналото обучение по тях от 1999/2000 г. 

Тогава е създаден цикъла Философски дисциплини: 

1. Психология и логика за 9. клас 

2. Етика и право за 10. Клас 

3. Философия за 11. Клас 
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Към цикъла се добавя гражданското обучение под името 

4. Свят и личност за 12. Клас 

Ето как д-р Митренцева осмисля промяната: 

Обучението, което се осъществява според тези изисквания, предполага осъществяване на 
познавателен процес от учениците, а не преподаване на уроци. От своя страна това изисква и 
промяна в критериите и формите на оценяване. От учениците се изисква да разбират, да се 
ориентират, да анализират, аргументират, осъзнават, да умеят и т.н. За тази цел ще се спра на два 
проблема, които смятам, че са от съществено значение. Първият засяга опредметяването на 
знанието, което е доминираща нагласа в процеса на преподаване. Вторият е свързан със 
значението и възможностите на познанието по отношение на настъпилата промяна във 
философията, с която си служи новата система на образование. Т.е. ще се опитам да 
аргументирам позицията, че за да може знанието да се използва, преди това трябва да се 
създаде. Разбира се, всичко това протича като развитие на самия ученик като субект на 
познанието. Традиционната образователна система няма възможност да обвърже знанието с 
познанието и практиката. В рамките на тази система знанията се преподават на учениците под 
формата на дефиниции, формули, правила. Аргументите, които изтъкват привържениците на 
традиционната система по отношение на усвояването на знания от учениците, са: 

а) когато им потрябват, те биха могли да ги използват; 

б) става дума за специализирани знания, които са предназначени за бъдещи специалисти. 

В основата на тези позиции стои фиксирането, разпространението и преподаването на знанието 
под формата на текст. Резултатите от познанието се изучават чрез текст като обективни факти и 
обстоятелства, независими от ученика - или придобиването на мисловни умения от страна на 
ученика съвпада с усвояването на логиката на учебния предмет. В тази връзка Д. Дюи отбелязва: 
„Способността на един предмет да се разложи на елементи, те да се дефинират и да се групират 
в класове съгласно общи принципи, е логическата способност във връхната й точка, 
достигната след обстойно обучение. Но е абсурдно да се предполага, че един ум, който се нуждае 
от обучение, защото не умее да извършва тези операции, може да започне оттам, където 
свършва обученият ум" (Дюи 2002: 64). (Митренцева, цит. пр.) 

Тук се поставя силен акцент върху идеята за автономния мислещ ученик и 

ниговия процес на изследване, което да регенерира знанието, а не да го вземе готово. 

В новите изисквания от 2000 г. обучението се описва като процес от позиция на 

учениците: ориентиране, разпознаване, разбиране, осмисляне. Разбира се, всичко това 

става в рамките на класно-урочната система, като различни видове урочни единици, 

които не се изчерпват с преподаване на система от понятия и тяхното заучаване от 

учениците.  

Във всички учебници още от 1991 г. бяха налице задачи, въпроси, проблеми за 

осмисляне, а в учебниците, които авторът на тези методически лекции е писал, се 

разработиха с годините: ученически есета, тестове за проверка, казуси. 

Цикълът дисциплини: Психология и логика, Етика и право, Философия и 

добавената Свят и личност имаха строга и плавна логическа структура и представляваха 

разгърната картина на философски и сродни дисциплини, избрани с цел най-ефективно 

оформяне на личността в условията на демократичните процеси в нова България. 
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Новият предмет Философия 

През 2012 г. МОН започва голям проект за усъвършанстване на образованието и 

образователният пакет „Философски цикъл“ е преобразуван в дисциплината Философия 

с три части в задължителния модул (първата фаза) на средното образование: 

Философия за 8. клас 

Философия за 9. клас 

Философия за 10. Клас 

Във втория модул (11. и 12. клас) философските курсове са избираеми. 

Реформата в образованието, вложена в новия Закон за предучилищното и 

училищното образование и се изразява в нови държавни изисквания. Те са ориентирани 

главно към разработваните в Европейската Комисия 8 ключови компетентности. 

Новото в новите програми в позитивен план са „преносимите кемпетентности“: 

дискусия и дебат, работа с текст, създаване на текст, решаване на казус, публично 

представяне (презентация) и работа по проект (самостоятелно проучване). 

Премахнати са серията философски и сродни дисциплини: Психология и логика, 

Етика и право, Философия и Свят и личност. Вместо това е въведен предмета Философия 

за 8., 9., 10. клас и свободно избираеми курсове за 11. и 12. Клас. Часовете бяха намалени 

драстично и сега са само по 36 часа за 8. и 9. клас, 72 часа в 10. клас или общо 144 часа. 

Новата концепция за предмета Философия съдържа конфликтни моменти. 

Авторът е подчертавал тези моменти и други проблеми в ред доклади и становища, както 

и в статии (Герджиков, „Порочните кръгове (За сегашното равнище на философското 

образование)”. Философски алтернативи, № 2, 2015, 156–165) 

Основият проблем е мястото в новия предмет на психологията, една емпирична 

наука с повече от един век история, като част от философията – положение, което е в 

очевиден конфликт със съвременната наука и с това в конфликт с други документи на 

МОН, например Наредбата за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, 

в която изрично се казва: 

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) (1) 

Текстът и извънтекстовите компоненти в учебника трябва да отговарят на следните изисквания: 

1. да съответстват на: 

а) съвременното състояние на науката 

Програмите следват Изискванията за учебно съдържание по Философия 

(Приложение 16). 
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В изискванията по Философия областите на компетентност са следните: 

Себепознание 

Свобода и отговорност 

Познание и реалност 

Критическо мислене и аргументация 

Основни познавателни и функционални компетентности. 

Тази структура се възпроизвежда в програми за 8, 9, 10 клас и надграждащи 

избираеми курсове за 11 и 12 клас. Тя налага хетерогенности в програмите. Например в 

8 клас се въвежда Философията като област, наука, светоглед (Познание и реалност) и 

се продължава с основни теми от науката Психология (Себепознание), заедно с 

компетентостите от 4 област: дискусии, текстове, казуси, публично представяне, 

проекти. 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В ТОЗИ ЕТАП  

Философията като себепознание на човека и познание за света, като умение за ориентиране в 
ценности и като културна традиция има за цел да подпомогне изграждането на цялостен възглед 
за света.  

Познаване на основни идеи на философи, допринесли за облика на съвременната култура.  

Обосноваване на взаимовръзките между областите на природонаучното и хуманитарното 
познание.  

Развитие на автономна личност, която е подготвена да участва съзнателно и конструктивно в 
живота на социалната общност.  

Принципи на обучението по философия в средното училище  

Философията като научно изследване на общите закономерности в света и познанието, като 
традиция и специфична културна техника съдейства за изграждането на цялостен личен 
светоглед и подпомага човека в критичното осмисляне на явленията от природния и социалния 
свят. Философията има основополагащо значение за формиране на идеята за образованост като 
възможност за човека да приложи знанието за стимулиране на собственото си развитие като 
личност. Философията обосновава взаимовръзките между областите на природонаучното и 
хуманитарното познание.  

Основната цел на обучението по философия в средното училище е да подпомогне развитието на 
автономна личност, която е подготвена да участва съзнателно и конструктивно в живота на 
социалната общност. Тази цел се постига чрез систематично развиване на самостоятелно, 
критическо и творческо мислене и чрез формиране на комплексни познавателни и функционални 
компетентности. Тези умения могат да бъдат прилагани и в други съдържателни области и по 
такъв начин да формират нагласи и навици за учене през целия живот.  

Методи на обучението по философия  

Обучението по философия в средното училище се основава на ценността и авторитета на 
философската традиция и принципите на съгласуване с нуждите и интересите на ученика; 
диалогичност, интерактивност и интерсубектност в образованието; развитие на ключови 
компетентности; партньорство; развитие на класа и училището като демократични общности. 
(Приложение 16, Изисквания за резултатите от обучението по учебния предмет Философия) 
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В тези формулировки се съдържа една концепция за философията, която 

изключва останалите: авторитетът на континенталната европейска философска 

традиция. Изключва се Аналитичната философска традиция. Изцяло се игнорира 

съвременната философия за сметка на традицията. Изключва се неевропейската и 

незападната философска традиция и съвременност. 

Това не е оправдано и обосновано по никакъв начин в съвременната глобална 

цивилизация и с оглед на ключовите компетентности на ЕК. 

Постановява се, че подпомагането на развитието на автономна личност, 

…самостоятелното, критическо и творческо мислене, се основава единствено на тази 

традиция. Очевиден е конфликтът между традиционна философия и съвременна 

личност, между критическо мислене и ограниченост на обхвата на традицията. 

Концепцията има и силно позитивен аспект: развиването на компетентности от 

преносимо естество като работа с текстове, създаване на собствен текст, участие в 

дискусия, решаване на казуси, публично представяне (презентация) и разработване на 

проекти. 

Тези компетентности се развиват с дейности в клас и самостоятелно. 

Затова съвременните уроци по философия се разделят или построяват като: 

- уроци за нови знания и  

- уроци за дейности (упражнения, игри, тестове, дискусии и презентации). 

Най-подходяща за постигане на целите на преподаването на философия в 

средното училище е парадигмата на интерактивния подход. Препоръчва се 

използването на разнообразни техники на преподаване, които се подбират според 

конкретните цели на урока, спецификата на съдържанието и особеностите на учениците. 

Значимо място в преподаването на философия заемат различните форми на диалог, на 

самостоятелно или съвместно изследване, на анализ (на текст, казус, творба на 

изкуството), както и творческите и продуктивни техники (създаване на текст, работа по 

проект, публична презентация и др.). 

Стандартите и програмите са вече държавна норма и следва да се изпълняват. 

Дори когато имаме критично отношение към техни моменти, те не престават да са 

задължителни. 
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Тема 5. ТВОРЧЕСКАТА РОЛЯ НА УЧИТЕЛЯ 

Учителят управлява учебния процес с фокус ученика 

Учителят е този, който реализира всички възможни идеи в образованието. 

Учителят ръководи формирането на компетентностите, постигането на целите и 

реализирането на учебните програми. 

Учителят поставя ученика във фокуса на образователните цели, технологии и 

методики. Първо, учителят инструктира учениците с какво са длъжни да разполагат: 

учебник на определен колектив и издател, работни тетрадки, допълнителни материали.  

За неговото обучение са написани одобрените от министерството материали и 

допълващите обучението му. Те са обичайно няколко и учителят има суверенното 

право да избере най-подходящите за неговата нагласа, опит и стратегия. 

Ученикът е длъжен да разполага в клас с определените средства: учебник, учебна 

тетрадка и помагала за реализация на образователните цели. Той не следва да се 

задължава да записва лекции в клас. Учениците се сдобиват с всички официално 

одобрени и допълнителни средства, които учителят е избрал да използва в клас. Така че 

учителите разполагат с богати колекции от средства за реализиране на своите собствени 

методически идеи.  

Всичко това се прави с цел развитието на ученика: възможно най-пълноценното 

формиране на знания, умения и компетентности, повечето от които са важни и извън 

сферата на учебния предмет, и извън самото училище. 

Учителят решава какво и как се прави в клас 

От тук нататък учителят решава всичко в рамките на часовете, предвидени в 

плана. Вие, учителите, избирате и създавате годишното разпределение, което съдържа 

цялата програма. Вие изпълвате с живот предлаганите в учебниците техники и 

съдържания.  

Учителят въвежда класовете си във философските знания и занимания като в 

едно пътуване. Вие създавате атмосферата, подходяща за себепознание и разбиране на 

знанията и усвояване на компетентностите. Вие ръководите процесите, чрез които 

учениците навлизат и пътуват през обширните области на културата, очертани и 
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разработени за обучение. Вие избирате какви акценти да направите в зависимост от 

класовете, паралелките и индивидуалните особености на учениците. 

Вие решавате какви методически техники да прилагате, за да поддържате 

интереса и комуникацията в клас. Вие избирате подходящите казуси, текстове, 

въпросници и ролеви игри, които да разработвате с учениците. Всички тези ресурси се 

предполага че са налице в одобрените от министерството учебници и помагала и 

допълващите ги. Учениците трябва да разполагат с тях. 

Учителят разработва собствени техники за реализиране на целите и 

програмите. 

В учебниците са предложени и тестове за проверка и самооценка. Решаващите 

тестове върху големи части от материала в часовете за обобщение и проверка са 

примерни. Авторите са ги разработили и те са в учебника и помагалата. Те не може да се 

използват в същия вид, освен за упражняване.  По правило годишните тестове и онези 

по части от съдържанието трябва да са неизвестни предварително за учениците. Затова 

от учителите се очаква да разработят свои варианти на тези тестове и контролни 

работи. 

Учителите решават и избират как точно да организират дискусиите и дебатите. 

Учителите решават и избират в какви форми и къде в учебниците и помагалата се 

попълват отговорите на въпроси, решенията на казуси, ходовете в ролевите игри.  

Учителят решава кой точно казус или начин на постановка на проблем са най-

успешни за него и учениците му. Учителят избира от многото ролеви игри, задачи, 

упражнения и малки въпросници кои да предпочете и да развие, за да ги използва. Той 

създава свои задачи, свои тестове и варианти, свои казуси и интересни истории, 

сътворява собствени ролеви игри. 

Учителят влиза в доминиращите нагласи в класа и разбира най-добре интересите 

на учениците. Затова по-добре от всеки автор на учебник той/тя може да подбере и 

съчетае малките елементи в един интересен пъзел, който да заинтригува и поддържа 

вниманието на учениците му. Никой не изисква от учителите да прочетат или 

издиктуват поредния урок за нови знания или да приложат точка по точка всички 

предвидени в учебника техники. Това не значи учителят да подмени или деформира 

програмата, нито да подмени учебника и да го обезсмисли. Няма никаква нужда един 
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отличен учител със собствени идеи да се постави над легитимните средства за 

обучение. 

В ръцете на учителя е в края на краищата подредбата на уроци по начин, който 

да реализира програмата в едно годишно разпределение, без да претовари учениците, но 

и без да ги освободи от изискванията. Годишното разпределение е важният инструмент, 

с който той/тя прави това. Налице е и раздел за годишното разпределение в Наредбата 

за общообразователната подготовка. 

Раздел V 

Годишно тематично разпределение 

Чл. 10. Годишното тематично разпределение представлява дидактически план за работа на 
учителя за практическото постигане на заложените в съответната учебна програма цели на 
обучението за постигане на очакваните резултати и за придобиване на общообразователната 
подготовка в съответствие с предвиденото в учебния план. 

Чл. 11. Годишното тематично разпределение има съществена роля за ритмичното 
разпределение на учебното съдържание по съответния учебен предмет за даден клас и за 
планиране на съответстващите учебни дейности, свързани с преподаване на нов учебен 
материал, упражнения, преговор, както и за гарантиране на изпълнението на учебната програма. 

Чл. 12. Годишното тематично разпределение по учебен предмет има следната структура: 

1. разпределение на темите, компетентностите като очаквани резултати от обучението и новите 

понятия според учебната програма по учебни седмици за всеки от учебните срокове; 

2. контекст и дейности за всяка урочна единица; 

3. методи и форми на оценяване по теми и/или раздели. 

Чл. 13. Годишното тематично разпределение се разработва от преподаващия учител за всяка 
учебна година и за всеки клас, като се отчитат интересите на учениците и спецификата на 
образователната среда. 

Чл. 14. Годишното тематично разпределение на учителя за съответната учебна година и за 
съответния клас се утвърждава от директора на училището преди началото на учебната година. 

Чл. 15. Годишното тематично разпределение подлежи на изменение, допълнение и 
преструктуриране при възникнали обстоятелства от обективен характер и промените се 
осъществяват при условията и по реда на чл. 13 и 14. 

Чл. 16. Годишното тематично разпределение подлежи на контрол от страна на директора на 
училището, на регионалното управление на образованието и на Министерството на 
образованието и науката. (НАРЕДБА на МОН № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната 
подготовка) 

Учителите не пишат програми и не създават учебни средства по свое усмотрение. 

Знайте, че нашите, на преподавателите, нагласи, позиции и пристрастия не бива да 

деформират учебния процес и да насочват учениците към определени мнения, позиции 

и идеологии. Личните мнения и съзряващите позиции са автономен избор на ученика, 

но за това той трябва да разполага с базата от данни, аргументи, теории, компетентности 
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и технологии, които са предвидени в програмата и учителят разяснява и разработва 

практически в клас. 

Програми и учебници 

Програмите, веднъж приети, са задължителни и никой не може законно да ги 

променя. Нашите критики към програмите имат смисъл в етапа на тяхното обсъждане и 

в контекста на тяхното изпълнение. След утвърждаването им те стават част от закона 

като държавни норми.  

Учебниците, плод на творчески усилия на авторите (университетски 

преподаватели и учители), минават през ситото на щателна проверка за спазване на 

програмите от Комисия към МОН с членове 4 учителя, 2 експерта и 2 университетски 

преподавателя – един по Методика и един независим преподавател. За графичен дизайн 

и за полиграфия те се оценяват от по 3 експерти в графичния дизайн и в полиграфията. 

И решаващо за съдбата им – те се оценяват за пригодност от всички учители по 

предмета в страната. Предполага се, че учителите избират учебници професионално и 

добросъвестно, в името на учениците, без зависимост от лични симпатии, рекламни 

стратегии на издателите и рекламно мотивирани облаги. 

В крайна сметка важна е ефективната работа в клас, в която предлаганите 

варианти се изпитват за пригодност. Учебниците съдържат (както са преценили 

комисиите и самите учители) необходимите единици нови знания и дейности за 

реализиране на заложените компетентности – уроци и урочни единици за нови знания и 

за дейности. Те се допълват от учебни тетрадки, от помагала, указания и ресурси за 

учителите. Създават се и колекции от текстове, пишат се Книги за учителя. 

Една нова програма, плод на опита, нагласите, позициите и компетентността на 

един учител, е в конфликт с държавната норма. Един нов курс, разработен независимо 

от програмата и одобрените учебници, е нелегитимен. Практиката да се елиминират 

учебници и дори програми в училище не може да се поддържа. Учениците имат право 

на еднакво учебно съдържание без оглед на различията помежду си и между 

учителите. Те са в равна позиция да учат в клас онези теми, които държавата е одобрила 

и приела за ползване в училище. Промяната на програмата по усмотрение на учителите 

е нарушение. 
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Съчетаване на учебници? 

Много учители имат практика да съчетават „най-доброто“ от предлаганите 

учебници и помагала. Наистина, в някои свои части един учебник предлага по-интересни 

варианти на игри, задачи и техники за проверка от другите. В някои свои части един 

учебник разработва по-съдържателно и последователно отделни теми от програмата. 

Но как да създадем едно цяло от най-добрите варианти по различни теми и типове 

дейности? Можем ли да композираме една картина от няколко или един разказ от 

няколко? 

Учебниците са цялостни произведения на автори и колективи. Алтернативните 

учебници и комплекти трудно се съгласуват помежду си. Техните типове единици са 

различни и урочните им структури са различни. Стиловете и тенденциите в един 

учебник за разлика от друг позволяват и лично предпочитание според нагласите на 

учителя. Едно механично съчетаване на единици знания и задачи от различни учебници 

ще е хетерогенно, нехармонично и за да работи, ще изисква големи усилия за 

съгласуване и напасване. Това означава, че учениците трябва да намерят въпросните 

единици и задачи, като разполагат с всички налични учебници или помагала, от които 

тези единици и задачи са избрани. Това не може да се изисква от учениците. Ако ги 

поставим в такава ситуация, ние ги освобождаваме от задължението да имат изобщо 

учебници и помагала, както и често се случва. 

Тогава учителят приема ролята на лектор и водещ семинари. Той диктува лекции, 

които следва щателно да се записват. Той копира и раздава страници и работни листове, 

които следва да се заучават и попълват от учениците.  

Как учителят да следва правилата и да запазва своя автономен избор? 

Учителите са различни, имат различни нагласи, опит, интереси и идеи. Цялото 

това богатство, осмислено отговорно, е в интерес на образованието. Философията 

винаги е била царство на свободния избор, което прави философстването отговорно по 

уникален начин.  

За да се удържи тази отговорност пред подрастващите и пред бъдещето на 

нацията, неизбежно е да се следват правила. Правилата биват в различна степен 

успешни и неуспешни. Нашата държава има специфики в създаването и прилагането на 

законите и правилата. Тези балкански и южноевропейски специфики са в „меките“ и 

„гъвкави“ закони и правила, които допускат различни интерпретации и оттук свободно 
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прилагане, спазване и заобикаляне. Най-често това е вредно за обществото и за нашето 

бъдеще. Ако учим и учениците, че всъщност правилата са условни и гъвкави и ние 

трябва да избираме как и кога да ги спазваме, ние култивираме беззаконие, което знаем 

какви ефекти има и днес.  

И така. Ние обсъждаме, оценяваме и критикуваме правилата и законите, но във 

фазата преди тяхното утвърждаване и в аспектите на тяхното прилагане. Аз съм писал 

ред писма и статии по новите изисквания и програми по философия, силно критични 

към техния дух, структура и формулировки. Сега съм в позицията на автор и съм спазил 

на сто процента въпросните формулировки. Няма друг вариант. Веднъж приети, 

законите и правилата се следват, за да има ред и смисъл в нашата работа и в обществото 

като цяло. Съвсем друг аспект е, че авторът допълва, изяснява, влага отношение и е на 

свои позиции в рамките на програмата. 

В това се и състои превъзходството на цивилизацията пред традиционното 

общество, в което всичко се решава между индивидите и според неформални обичаи и 

практики. В такова традиционно неформално общество едни печелят, а други губят 

според моментните си решения и като цяло губи обществото, защото няма ред, 

законност и справедливост. По-слабите винаги губят, по-силните винаги излизат отгоре 

и печелят повече ресурси. Правото на силата ли избираме, или силата на правото? 

На какви основания избираме учебник: по силата на мащаба и ресурсите на един 

издател, или по силата на качествата на учебника? 

Когато критикуваме програми, учебници, уроци и концепции, ние сме в правото 

си на граждани. Но когато ги нарушаваме, ние сме в нелегитимно положение и следва 

да носим отговорност за това. Как да прилагаме програми и учебници, които не 

одобряваме? Решението не е да ги елиминираме, както често се случва. Защо? Защото 

нарушаваме преди всичко правото на ученика на стандартно легитимно образование. 

Учителят намира изход и опитът му му дава ориентация в трудните моменти. Как 

да направя годишно разпределение и как да формулирам тема, как да преподавам урок, 

когато не съм в съгласие с духа и буквата на програмата или учебника. Личната позиция 

така или иначе се проявява във всичко в едно нормално обучение в клас. Тя просто седва 

да се разграничава и да не елиминира изискванията. 
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Тема 6. УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ 

Уроците (урочните елементи) следва ясно да се разграничат на уроци за нови 

знания и уроци за дейности (упражнения). Обобщаващите уроци и уроците за проверка 

са финализиращи. 

Структурата от 2001 и новата структура 

В предходния цикъл съм разработвал нова методика, преподавал съм я в 

Софийския университет и съм я приложил в моите авторски учебници. В нея 

структурата на всяка тема от програмата беше цикъл: Въвеждане, Въпроси и отговори, 

Философски решения, Игри и задачи в рамките на тези решения, и Равносметка. Тази 

структура изискваше три-четири часа за една тема и при 54 часа за 12 теми това ставаше 

реално, като се добавят обобщителните часове и неизбежната загуба на часове поради 

празници. 

Сега часовете в 8 и 9 клас са критично малко: 36, по един час на седмица. При 

това в 8 клас е налице въведение във Философията и преход към науката Психология, от 

която се преподават най-важните за самопознанието и развитието теми. Това е рязък 

преход и трябва да се смечки. Редуцираните часове стават още по-малко и е нужен голям 

компромис с психологическите знания в интерес на практическите компетентности. 

Просто психологията се ориентира към опита и практиката. 

Темите в програмата за 8 клас, разделени в отделни часове, се подреждат вече в 

друг ритъм. Решението за разпределение на уроците при това положение не може да 

следва методиката от 2001 година, с цикли от по 3-4 часа за една тема и с обстойни уроци 

из историята и съвременността. 

Сегашната програма има други задачи, и друга структура. Тя съдържа други по 

вид и тежест компетентности. Новите знания са значително по-малко, а практическите 

компетентности са повече. Те при това са формулирани изрично в държавните 

изисквания, а не са просто методически техники. Дискутирането, решаването на казуси, 

създаването на текст и учебен проект са залегнали още в 8 клас като задължителни за 

постигане компетентности. 

Затова най-добрата структура не е тази сложна поредица от решения, задачи и 

игри, а обособяването на уроци за дейности отделно от уроците за нови знания. 
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В новия учебник по Философия за 8. клас съм разделил ясно и отчетливо 

съдържанието на два вида уроци: Урок за нови знания и Урок за дейности. Те са 

маркирани в различни цветове и следват ритмично: урокът за дейности следва урока за 

знания. Това означава ясна и проста структура, предвид и на ефективното подреждане 

и преподаване. 

Сигурен съм, че това решение е по-добро от смесването на всякакви задачи и нови 

знания в едно. Така типовете компетентности и знания не се отличават и техниките за 

тяхното постигане не са изчистени. Просто няма как в едно да се анализира текст и да се 

дискутира. Няма как в едно да се попълва въпросник и да се преподава ново знание. 

Уроците за нови знания 

Уроците за нови знания преди всичко са познавателни. В 8 клас в тях се усвояват 

знания от философията и от психологията. 

Структурата на урока за нови знания е следната: 

Въвеждане – подтеми за нови знания – равносметка. 

В рамките на Въвеждането по традиция идеята е да се ориентира ученика в 

„мястото“, докъдето сме стигнали с кратко припомняне на вече наученото, и кратко 

ориентиране за това, което предстои: въпросите, на които следва да отговорим. 

Следват три-четири точки – подтеми: 1., 2., 3… В тези подтеми се излагат кратко, 

ясно и логически последователно концепции и понятия, следващи програмата и някъде 

допълващи я. Допълненията не са задължителни. Понятията се определят в специални 

полета, които в електронния учебник изпъкват. В други рамки се излагат накратко 

биографии на видни философи и учени, открили тези знания. Не е задължително 

учениците да заучат тези биографии, но е важно да разбират новите понятия, 

задължително включени в програмата. 

Заключението е наречено отново Равносметка и в него се ориентираме: докъде 

сме стигнали? Какво вече зная? Ученикът има възможност за самооценка, а с това – и 

за осмисляне на урока. Предвидените в програмата знания, умения и компетентности се 

формулират като въпроси: В каква степен зная и мога да…? 

Тези уроци са предимно лекции, но допускат и предполагат елементи на беседа. 

Тяхното въвеждане е ориентация, а Равносметката е проверка какво е научено. В 

лекцията по нови понятия и теоретични единици се вмъкват примери и истории. 
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Включват се въпроси към класа и се допускат въпроси от класа. Самото излагане на 

материала може да се раздвижи в беседата в посока личния опит. 

Уроците в този учебник стриктно следват съвременното състояние на науката 

– едно задължително изискване в закона и в наредбата. Не се излагат предистории и 

истории на философски концепции, а актуални психологически теории.  

Съвременната психологическа наука е тясно свързана с естествените науки: 

биология, антропология и невронаука. Тя е силно свързана с виртуалните технологии. 

Затова междупредметните връзки с тези науки са засилени. 

В някои моменти на учители и ученици може да се стори твърде силно 

присъствието на съвременни научни достижения, но те са съобразени с интересите на 

съвременните ученици: изкуствен интелект, виртуален свят и общуване, неврология на 

зависимостите. Избягват се спекулативните идеи за „душата“ и подобни остарели и 

ненаучни всекидневни понятия. Просто съвременната психология и невронауката ги 

отхвърлят като преднаучни. 

Уроците със засилено присъствие на съвременни научни открития и дискусии, 

ориентирани към невронаука, биология и компютърни технологии са особено 

подходящи за ученици от Природо-математически училища. Но това не значи, че 

учениците от хуманитарно ориентираните паралелки и училища няма да ги намерят 

интересни, тъкмо напротив. Техните знания само се обогатяват от към естествено-

научно знание, каквото и без това те изучават в училище по Биология  и здравно 

образование и по Информационни технологии. 

Въпреки това учители с хуманитарна ориентация, каквито сте повечето колеги, 

можете да сведете тези урочни единици за нови знания до минимум, като предпочетете 

други, хуманитарно ориентирани уроци, в рамките на темите и подтемите в програмата. 
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Тема 7. УРОК ЗА ДЕЙНОСТИ 

Всеки урок за дейности следва урок за нови знания, и ритъмът в учебника е 

постоянен. Идеята е всяка порция нови знания да се изпитва и разработва в умения. 

Урокът за дейности или за упражнения и игри е наречен така заради 

разнообразието от задачи и занимания. Смисълът на тези уроци е, че цялото време е 

посветено на разработка на умения, свързани със знанията, получени в предходния 

урок за нови знания. 

Уроците за дейности се разработват схематично в рамките на учебника (С. 

Герджиков, Философия за 8. клас) и се съдържат в пълен ресурс в Учебната тетрадка. 

Важно и интересно допълнение е иновативното Помагало за личностно развитие. 

Структура на урока за дейности 

Урокът за дейности се състои от: 

Въвеждане: ориентация за умението, отнесено към знания и практики 

1. Вид компетентност: дебат, анализ на текст, собствен текст, казус, тест 

(въпросник), презентация, проект 

2. Компетентност – описание 

3. Тест (въпросник), задачи, въпроси 

Равносметка: Задачи и въпроси; В учебната тетрадка:, В Помагалото за 

личностно развитие: 

Уроците за дейности са разпределени според спецификата на темата от 

програмата и изчерпват всички компетентности от специалния дял в програмата. 

Познавателни и функционални компетентности 

Тези компетентности са ориентирани към важни житейски и социални умения и 

специално към осемте ключови компетентности на Европейската Комисия. Ето как 

компетентностите са формулирани в програмата за 8. клас: 

1. Анализ на философски текст: 

Ученикът умее да формулира тезата на текста и да я оценява от гледна точка на жизнения си опит. 

2. Създаване на аналитичен текст (философско есе): 
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Ученикът умее да създава кратък аналитичен текст с ясна структура, в който формулира проблем 
и теза и я аргументира предимно чрез примери и аргументи от всекидневието и личния опит. 

3. Участие в дискусия: 

Ученикът може да формулира ясно и точно лична позиция и да я обосновава. Участва 
конструктивно в диалогични форми на философско изследване с определен регламент 
(дискусия). 

4. Анализ на казус: 

Ученикът умее да анализира проблемна ситуация, да формулира проблем или конфликт и да 
аргументира лична позиция. 

5. Разработване на проект (социален и/или изследователски): 

Ученикът умее да осъществява индивидуални и групови проучвания, като използва 
разнообразни информационни източници, постига и представя конкретни резултати. 

6. Публично представяне (презентационни умения): 

Ученикът умее структурирано да представя пред публика информация, като спазва 
предварително зададен регламент и използва различни средства и технологии за онагледяване. 
(Програма по Философия за 8. Клас на МОН) 

 

В нашия учебник за тези важни компетентности, развивани и в преходните 

програми и във всички наши учебници от 1993 г. насам, се съдържат всички тези типове 

дейности, плюс попълването на тестове и въпросници, специфично за психологията 

и за самопознанието. 

- Анализ на текстове: уроци 4., 8., 12., 23., 27. 

- Дискусии и дебати: уроци 2., 6., елементи в 8., 14., 18., 27. и почти навсякъде.  

- Създаване на собствен аналитичен текст (есе): уроци 18., 20., 31 (частично) 

- Решаване на казус: уроци 6., 8., 27., 29. 

- Публично представяне (презентация): урок 18., елементи в 31. 

- Разработване на проект: урок 32, елементи в 18, 20. 

- Ролева игра: елементи и игри в уроци 6., 10., 14., 23., 25., 29. 

- Решаване на тестове и попълване на въпросници: урок 14., 16., 21., 25., 29., 32. 

Уважаеми колеги, скъпи учители, 

Обмислете своя избор и оценете предимствата на учебника с ясно разграничени 

уроци за нови знания и уроци за дейности. Можете да изпитате сами как се преподава 

по-ефективно – със смесени уроци или с ясно разграничени типове уроци. 

Уроци за обобщение и проверка 

По програма часовете за обобщение и за контрол и проверка са задължителен 

елемент от курса и на тях се отделят съответно 5 и 11 процента от часовете. 
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В примерното разпределение ние отделяме един час за тест входно ниво, един час 

за тест изходно ниво, два часа за обобщаващи тестове.  

Специални уроци-преговори учителите могат да разработват сами – установихме, 

че излагането на материал от 10 урока на 3-4 страници не е смислено, защото и без това 

новите знания  са само един от компонентите на курса, като по-съществени са 

практическите умения. Истинското обобщение най-добре се прави в подходящи тестове. 

В учебника ни са разработени два големи Теста за Обобщение и проверка: по 

първите две големи теми (части) и по вторите две големи теми (части). 

Това са съответно урочни единици 21. Философия, личност и себепознание и 32. 

Общуване и социална среда. 

Структура на уроците (тестовете) за обобщение и проверка: 

Въвеждане: пътят дотук 

1. Задачи:  

Какво зная? Въпроси за разпознаване. Тук се отбелязва верния отговор на 10 

въпроса, носещи по 1 точка. В учебника и в учебната тетрадка са развити конкретни 

въпросници. Моля смело учениците да отмятат верните отговори и да попълват с изрази 

на отбелязаните места. Учебниците са за ползване в клас в пълния обем на тяхната 

структура и функции и остават у учениците, а не се препродават на вторичния пазар. 

Какво разбирам? Въпроси и задачи за разбиране. Тук се написват решения на 5 

задачи от типа: анализ на фрагмент. Верният отговор носи 4 точки. 

Каква е моята позиция? Въпроси и задачи за разбиране. Тук се решава казус или 

житейска ситуация. Максималният брой точки е 10. 

Общият максимален брой точки е 40. Те се равняват на 4 единици по 6-балната 

система и означават отличен 6. Слаб (2) е нулевата база. 

3. Тестът 

Ние даваме примерен тест. Той може да се решава пробно, за тренировка и 

подготовка при един обобщаващ урок. Най-вероятно той ще бъде неизползваем в час, 

защото учениците ще могат да го решават винаги. Затова всеки учител подготвя свой 

вариант на теста, като спазва структурата. Учениците решават теста за 1 или 2 учебни 

часа. 

4. Равносметка 

Учителят проверява теста и оценява отговорите на всеки въпрос, като събира и 

изчислява оценката. 
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В Учебната тетрадка тестът също е представен и описан.  

В електронния вариант на учебник тестът може да се решава оф-лайн, като се 

отвори работния лист (файл) и се попълнят предвидените места в компютър. Това може 

да стане и в учебната тетрадка или учебника, както и на разпечатки на теста като работен 

лист. Но, разбира се, учителят би трябвало да разработи свой вариант и тогава 

попълването на теста в учебника е само тренировка. 

Скъпи колеги, изпитайте в час тази структура. 
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Тема 8. ДИСКУСИЯ И ДЕБАТ 

В новия учебник Философия за 8. клас философските дебати са свързани с 

концепцията за „сократическия диалог“ на Леонард Нелсън. Важно в неговите 

постановки е да се говори ясно и логически последователно, да не се позоваваме на 

авторитети и специализирани знания, да се изслушваме и да се държим в темата, като 

следваме пътя на истината и стигаме до приемливи за всички заключения. 

Естествено, модератор (ръководител) на дискусията е учителят. 

Правила за организиране и провеждане 

Учителят ръководи дискусията. Определете и покажете писмено пред всички 

регламент на груповото обсъждане, на изказванията, за времето за всяко изказване 

(въпрос, реплика). Разделете класа на две групи по позиции (с гласуване) или по мястото 

на седене.  

Нека учениците обсъдят и формулират в рамките на групата своите аргументи.  

След това един от тях вдига ръка, става и излага аргумента или решението на 

проблема. 

Следват възражения от другата група, бързи реплики или позиции, обсъдени в 

групата. 

Аргументите, контрааргументите, възраженията и важните позиции се изписват 

на дъската или на електронната дъска от самите ученици или от учителя в колонки за 

двете групи или за двете контра тези. 

В края на дискусията направете обобщения за стойността на аргументите (научни 

факти и закони, нови идеи и догадки, логични изводи и следствия). Преценяват се със 

същите критерии контрааргументите (данни, факти, изводи и следствия). 

Партньорите не трябва да затрудняват изразяването или представянето на мнения 

и съмнения върху различните гледни точки.  

Критиката върху гледната точка трябва да бъде насочена към тезата такава, 

каквато е представена, а не към личността на съученика. 

Да не се преиначава тезата на противника, да не й се приписват предпоставки и 

заключения. Да се преодоляват предубежденията и предразсъдъците.  

Страната, която излага една теза, е длъжна да я защити.  
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Защитата става по схемата предпоставки – аргументи и доказателства – примери, 

факти – аналогии – последици.  

Предпоставките сами по себе си не са доказателства. Използваните аргументи 

трябва да са логически валидни и фактически потвърдени в релевантни данни.  

Тезите, които са аргументирани и по които има съгласие, могат да бъдат 

използвани по-нататък като аргументи и доказателства.  

Език и стил: да не се използват неясни формулировки; прецизност при използване 

на основните философски понятия; при необходимост позоваване на авторитети 

(цитиране)и справки в речници и енциклопедии.  

Отношения: всяка от страните да се старае да интерпретира грижливо и 

позитивно изказването на опонентите без фалшифициране, излишно иронизиране и 

софизъм.  

Бисер 

Фактът, че едно тъй полезно нещо може дасе е развило по някаква случайност, е толкова 
поразително невероятен, че някои философи виждат в това окончателното и необходимо 
доказателство за несъществуването на бог. 

Спорът звучи горе-долу така: 

"– Отказвам да приведа доказателства, че съществувам – казва бог, – защото доказателствата 
изключват вярата, а ако няма вяра, аз съм нищо. 

– Но – отвръща човекът – Вавилонската рибка е пълно опровержение на това, нали? Тя не може 
да се е развила по някаква случайност. Тя е доказателство, че ти съществуваш и следователно, 
според собствените ти доводи, не съществуваш. И тъй като това се опитвахме да докажем, спорът 
може да се счита за приключил. 

– Олеле... – каза бог – не бях се сетил за това – и тозчас изчезна, отвеян от тази ефирна логика. 

– О, я виж колко лесно стана – казва си човекът и както е насъбрал инерция, решава да докаже, 
че черното е бяло, и бива прегазен на следващата зебра". 

Повечето теолози твърдят, че това доказателство не представлява нищо друго освен камара 
бъбреци от много диви кучета динго, но това не попречи на Улон Колъфид да натрупа едно малко 
състояние, като го превърне в централна тема на нашумялата си книга СВЪРШЕНО Е ВЕЧЕ С БОГ. 
(Дъглас Адамс. Пътеводител на галактическия стопаджия) 

Дискусия по текст 

Тя е класическа форма на философстване в диалог. Може да варира от беседа до 

полемика. Но във всички случаи не трябва да се изражда в говорилня. Културата на 

дискусията се развива в училище. Ако там човек не се научи да изслушва и етично да 

възразява, като не се стреми да наложи себе си въпреки осъзнатата си неправота, във 

ВУЗ ще бъде късно. Ще бъдем свидетели на един нецивилизовано оформен или просто 
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неоформен човек, който ще има големи проблеми в работата си с духовните културни 

форми и общуването си с хората.  

Близки до критичната дискусия са конференциите, бързите мозъчни атаки, 

разиграването на отрицания. Учителите владеят по-добре от мен арсенала от методики 

за довеждане до целта. Културата на дискусията, възпитавана още в годините на 

основното училище, е решаваща в интелектуалното общуване на личността. Балканска 

черта е прекъсването, емоционалното ангажиране, стремежът към силово налагане. Тези 

неща са недопустими в западното, а вече и в световното културно пространство на обмен 

на идеи. Това е култура на свободата, демокрацията, либерализма.  

Живите беседи и дискусии развиват ораторското умение, речта. Те изясняват 

неизяснената на самия говорещ мисъл. Те са школа за бързо реагиране и оформяне на 

мислите в логичен ред, школа за яснота и гладкост на изказа. Дискусиите по текстове са 

незаменими. 

Трениране на мисленето в дискусиите 

По: 

Джон Дюи. КАК МИСЛИМ 

Съждение и извод 

Очевидно е, че има тясна връзка между съждение и извод. Целта на извода е да приключи с 
правилно съждение за ситуацията и умозаключението преминава през ред частични и пробни 
съждения. Какво представляват тези единици, тези термини на умозаключението, когато ги 
разглеждаме сами по себе си? Съществените им черти лесно могат да се намерят чрез 
разглеждане на операциите, към които думата съждение се е прилагала първоначално: а именно 
авторитетното решение на въпросите в юридическия спор – това, което прави съдията. Има три 
такива черти: (1) спор, в който се срещат противоположни претенции относно една и съща 
обективна ситуация; (2) процес на определяне и развитие на тези претенции и на проучване на 
фактите, приведени в тяхна подкрепа; (3) окончателно решение или присъда, с което се закрива 
конкретната дискусия и което също служи като правило или принцип при решаването на нови 
случаи.  

(а) като подбира фактите за доказателство 

(а) Във всяко действително явление има много подробности, които принадлежат към неговата 
цялост, но които все пак нямат значение във връзка с разисквания въпрос. Всички части на даден 
опит еднакво са налице, но те далеч нямат една и съща стойност като знаци или доказателства. 
И те не носят табелки или етикети с надпис „Това е важно“ или „Това е тривиално“. Нито пък 
интензивността, силата на преживяването или очебийността са сигурно мерило за стойността им 
като показател или доказателство. Нещо крещящо може да бъде напълно без значение в тази 
конкретна ситуация, а ключът към разбирането на всичко може да е нещо скромно или скрито 
(срв. глава VІ за определянето на затруднението). Онези черти, които не са от значение са 
подвеждащи. Те се натрапват с претенцията си да бъдат разглеждани като ключове и насоки за 
интерпретацията, докато черти, които са важни, изобщо не се забелязват на повърхността. Значи 
съждение се изисква дори по отношение на ситуацията, която се представя на сетивата ни. 
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Трябва да се извърши отстраняване или отхвърляне, подбор, разкриване или изваждане на бял 
свят. Докато не сме стигнали до окончателно заключение отхвърлянето и подборът трябва да си 
останат пробни и условни. Ние подбираме нещата, които се надяваме или разчитаме, че са 
показателни за смисъла. Но ако не насочват към ситуация, която ги приема и включва (вж. глава 
VІІ за непрекъснатостта на връзката), ние наново конституираме данните си, фактите на случая. 
Защото в интелектуален смисъл под факти на случая разбираме онези черти, които се 
използват за доказателство при получаването на заключение или формирането на решение.  

Изкусност при подбора на доказателствата 

 Не могат да се дадат твърди и неизменни правила за тази операция на подбор и отхвърляне или 
приемане на фактите. Всичко зависи, както казваме, от здравото съждение, от здравия разум на 
този, който съди. Да съдиш добре, означава да имаш усет за сравнителната способност на 
разнообразните черти на затруднителната ситуация да сочат или означават нещо, да знаеш какво 
да пропуснеш като лишено от значение, какво да отстраниш като без отношение към въпроса, 
какво да запазиш като спомагащо за намиране на изход, на какво да наблегнеш като ключ към 
затруднението1. Тази способност в обикновените си работи наричаме вещина, такт, в по-важни 
дела – проницателност, прозорливост. Отчасти тя е инстинктивна или вродена, но тя 
представлява също съвкупен резултат на продължително познанство с подобни операции в 
миналото. Притежаването на тази способност да схванеш това, което има стойност на 
доказателство и е значимо, и да отсееш останалото е белегът на експерта, познавача, съдника 
във всяка област.  

 

Интуитивни съждения 

Мил цитира следния случай, който си струва да се отбележи като пример за изключителната 
деликатност и акуратност, до които може да бъде развита тази способност за претегляне на 
значимите за една ситуация фактори. „Един шотландски фабрикант срещу високо заплащане 
довел от Англия майстор-бояджия, знаменит с тънките нюанси, които получавал, с цел 
последният да предаде същото умение на другите му работници. Бояджията пристигнал. Но 
неговият метод да определя пропорциите на съставките, в който се заключавал секретът на 
получаваните от него ефекти, бил да ги мери с шепи, докато обичайният метод бил да се 
претеглят. Фабрикантът се опитал да го накара да превърне системата си на измерване в 
еквивалентна система, основана на претегляне, така че да могат да се определят общите 
принципи на специфичния му начин на работа. Оказало се обаче, че самият майстор изобщо не 
е в състояние да направи това и затова не могъл да предаде умението си на никого. Въз основа 
на отделни случаи от собствения си опит той бил установил връзка между фини цветови ефекти 
и осезателни възприятия при манипулирането на материала и от тези възприятия можел във 
всеки отделен случай да заключи какви средства трябва да се използват и какви ефекти ще се 
получат.“ Дългото размишление за условията, близкият контакт, придружен от силен интерес, 
пълната погълнатост от множество сродни опити могат да доведат до съждения, които в този 
случай наричаме интуитивни. Но това са верни съждения, защото се основават на интелигентен 
подбор и преценка, чийто направляващ критерий е решението на някакъв проблем. 
Притежаването на тази способност отличава майстора от интелектуалния нескопосник.  

Такава е способността за съждение в най-завършената си форма, що се отнася до данните, нужни 
за решението, до което трябва да се стигне. Но във всички случаи има опипване на пътя, по който 
трябва да се мине, постоянно пробно отделяне на определени качества, за да се види до какво 
би довело изтъкването им, воля да се отложи окончателното решение и факторите напълно да 
се отхвърлят или да им се придаде друг статус в доказателствената схема, ако други черти дават 
по-мощни идеи. Бдителността, гъвкавостта, любознателността са основните неща. Догматизмът, 

                                                

 

1 Срв. казаното тук за анализа. 
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закостенялостта, предразсъдъците, капризите, произтичащи от рутината, страстта и 
лекомислието са фатални.  

(б) За да се реши даден въпрос, трябва също да се намерят подходящите принципи 

(б) Този подбор на данните разбира се е нужен за контролирането на развитието и 
разработката на предполагаемия смисъл, в светлината на който трябва да се 
интерпретират те (срв. глава VІ за рационалното развитие на идеята). Така еволюцията на 
концепциите протича едновременно с определянето на фактите. Един след друг умът разглежда 
различни възможни смисли във връзка с данните, към които се прилагат те, тези смисли се 
развиват до по-детайлните си следствия за данните, изоставят се или пробно се приемат и 
използват. Ние не се обръщаме към никой проблем с напълно наивен или девствен ум. Ние се 
обръщаме към проблемите с определени придобити, привични начини да ги разбираме, с 
определен запас от развити по-рано смисли или поне от опит, от който могат да се извлекат 
смисли. Ако обстоятелствата са такива, че предизвикват привична реакция, смисълът бива 
схванат непосредствено. Ако привичният отговор е затруднен и лесното му използване е 
невъзможно, ни се представя възможен смисъл на въпросните факти. Няма твърди и 
непоколебими правила, които решават дали някакъв предполагаем смисъл е правилен и 
подходящ. Ръководство дава здравото (или погрешно) съждение на самия индивид. Никоя идея, 
никой принцип не носи етикет, който автоматично да казва „Използвай ме в тази ситуация“ – като 
вълшебните кейкове на Алиса в Страната на чудесата, надписани „Изяж ме“. Мислещият трябва 
да решава, да избира. И винаги има риск, така че благоразумният избира предпазливо, т.е. в 
очакване на бъдещи потвърждения или разочарования. Ако не си способен мъдро да разсъдиш 
кое има отношение към интерпретацията на даден затруднителен или будещ съмнения въпрос, 
няма особена полза, че чрез усилено учение си се сдобил с голям запас от понятия. Защото 
учеността не е мъдрост. Паметта може да ни предложи антисептичен хладилник, в който да 
съхраняваме запас от смисли за бъдеща употреба, но здравото съждение подбира и възприема 
този, който ще се използва при необходимост – а без необходимост (някаква криза, малка или 
голяма) съждението е безсмислено. Никоя концепция, дори абстрактно да е твърдо и грижливо 
установена, не може без опасност от грешка да бъде на първо време нещо повече от кандидат 
за ролята на база за интерпретация. Само по-големият й успех в сравнение със съперниците да 
освети тъмни места, да развърже яки възли, да примири несъответствия може да я издигне над 
другите или да я покаже като идея, оправдана за дадената ситуация.  

 

§ 2. Произходът и природата на идеите 

Идеите са догадки, използвани при съждението 

Така стигаме до въпроса за ролята на идеите по отношение на съжденията2. Нещо в една неясна 
ситуация подсказва нещо друго като неин смисъл. Ако този смисъл бъде възприет незабавно, 
липсва размишление, липсва истинско съдене. Но ако подсказаният смисъл се остави в състояние 
на неопределеност в очакване на проверка и проучване, налице е истинско съждение. Ние се 
спираме, за да размислим, отлагаме заключението, за да направим по-обоснован извод. В хода 
на това само условно приемане, приемане само за проверка, смислите се превръщат в идеи. Т.е., 
идеята е смисъл, който само пробно се поддържа, оформя и използва с оглед на годността му да 
разреши една затруднителна ситуация – смисъл, използван като оръдие на съждението.  

или оръдия на интерпретацията 

                                                

 

2 В обикновения език терминът идея се използва също в смисъл на (а) просто фантазия, (б) възприето 

убеждение и също (в) самото съждение. Но логически той , както се обяснява в текста, обозначава 

определен фактор при съждението.  
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Да се върнем към примера с движещото се петно в далечината. Ние се чудим какво е това нещо, 
т.е. какво означава това петно. Човек, който размахва ръце, приятел, който ни вика – това са 
възможностите, които ни идват на ум. Но ако разглеждаме това, което ни е дошло на ум, само 
като предположение, възможност, то става идея и притежава следните черти: (а) В качеството си 
на проста идея това е просто догадка, хрумване, което в по-значителни случаи наричаме хипотеза 
или теория. Т.е. това е възможна, но за момента несигурна интерпретация. (б) Макар и несигурна, 
тя си има своя роля, а именно да насочва проучването и проверката. Ако това петно означава 
приятел, който ни маха, внимателното наблюдение трябва да покаже определени неща. Ако това 
е човек, който подкарва непокорно животно, би трябвало да се открие нещо друго. Да видим 
дали това се наблюдава. Взета просто като съмнение, идеята би парализирала изследването. 
Взета просто като сигурност, тя би спряла изследването. Взета като несигурна възможност, тя 
предлага гледна точка, метод на изследване.  

 

Съждението приключва с решение или твърдение 

3. Съждението, когато завърши, е решение. То закрива (или приключва) разискванията по 
въпроса. То не само решава този конкретен случай, а помага за установяването на някакво 
правило или метод за решаването на подобни въпроси за в бъдеще, както в съда присъдата не 
само приключва един диспут, а също и формира прецедент за бъдещи решения. Ако възприетата 
интерпретация не влезе в противоречие с бъдещи събития, се създават предпочитания в полза 
на подобна интерпретация в други случаи, които не проявяват толкова очевидни несходства, че 
да я направят неуместна. По този начин постепенно се изграждат принципи на съждението, 
определен тип интерпретация добива тежест, авторитет. Накратко, смислите биват 
стандартизирани, стават логически понятия (вж. по-долу, глава ІX, § 1 – знание и смисъл). (Дж. 
Дюи. Как мислим) 

Равносметка на дискусията 

Учителят прави равносметка на организираната дискусия. 

Той обобщава резултатите на дискутиращите групи (отбори). Тезите и 

аргументите се формулират и записват на дъската (или по електронен начин).  

Учителят специално подчертава и повтаря  ключовите тези и аргументи. 

Изключително важни за изхода на дискусията са приведените факти. Фактите са 

най-неоспоримите и най-сигурните аргументи. Именно фактите могат най-адекватно да 

потвърдят или опровергаят една теоретична (обща) теза. 

При философските дискусии като факти могат да се използват онези факти в 

науката, които са приети за сигурни. При граждански дебати фактите са цифри, събития, 

социални отношения и взаимодействия. Учителят обявява валидните за едната и другата 

позиция факти и теоретични тези и заключава за правилността или опровергаването им. 

При специално организирана дискусия вън от рамките на учебния час, например 

кръгла маса или конференция, има възможност за по-обстойно и детайлно  преценяване 

на факти и теории. 

Най-активните и успешно представилите се в дискусията ученици се оценяват с 

отличен. 



Теми от философската дидактика 

 

Материал, защитен с авторско право @ Сергей Стоилов Герджиков                                                             42 

 

Тема 9. РАБОТА С ТЕКСТОВЕ 

Работата с текстове е базова в часовете по философия. Умението за осмисляне на 

текст е основно умение на човека в съвременната цивилизация и особено в 

образованието. Текстове от различни типове се използват в часовете по философия и са 

селектирани в различни христоматии, сборници и помагала. 

В новата програма и учебника на Екстрем се предвижда работа с текст във 

философското въведение (Урок 4: анализ на три текста: философски, хедожествен и 

научно-популярен). В психологическата част текстове се анализират в урок 7 (с помощта 

на Учебната тетрадка), в урок 12 ( психологически текстове). Пълните фрагменти са 

дадени в Учебната тетрадка, където са и по-пълните указания за анализа. 

При работа с текстове решаващ е типът текст: философски, художествен, научен, 

а решаващото умение е да се постигне смисълът на текста така, че да може да се 

предаде с други думи, да се направи структура и да се изведат последствия.  

Избор на текст 

Изборът на текст (фрагмент) е решаваща стъпка. Текстът трябва да е 

предварително подбран съгласно с темата или подтемата, с другите текстове, със 

задачата, която той поставя или решава. Подбира се малка колекция от малки текстове 

(фрагменти), за всеки урок. Текстовете не се повтарят. В учебниците и помагалата са 

налице богати и разнообразни подбори. Но имате и други възможности, необятни – 

вашата лична библиотека, собрниците, антологиите и разчира се необятния Интернет.  

Текстът има свой контекст и си върви с него. В началото на текста е добре да се 

изясни цялото съчинение. Когато учителят е готов, може да посочи мястото на текста в 

цялото съчинение, в авторовото творчество и непременно в школатата, епохата и 

културата.  

Текстът трябва да е на равнище под максималното за класа или дори за 

мнозинството от класа. Не може един текст за всички да се адресира фактически чрез 

своята сложност само за някои. Текстът трябва да има свой минимум на усвояване и 

възможности за пробив надълбоко за онези, които желаят, но не в клас, а вкъщи. 

Текстът трябва да е балансиран с другите текстове. Добре са съчетаеми 

художествен, научен, философски, митологичен или религиозен текст в един урок по 

различни подтеми.  
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Текстът е желателно да е оригинален и интригуващ. Философията и психологията 

са неизбродими океани и си заслужава да се занимаваме преди всичко и почти изцяло с 

най-интересните от авторитетните имена и съчинения. Интересни философски текстове 

и смисли можем да намерим в творчеството на много писатели, но хубаво е да изберем 

интересни за новите поколения автори като Тери Пратчет с неговото неизчерпаемо 

въображение, хумор и философски нюх.  

За избор на конкретен фрагмент най-напред се насочваме към учебниците и 

помагалата, от които създаваме нашия собствен курс и според темите в него се 

насочваме към текстове от литературата, посочена за урока или за целия учебник. После 

се насочваме към наличните общи и специални антологии. Разширяваме малките 

текстове и съкращаваме големите. Ползваме се и от оригиналните съчинения. 

Проучваме списанията по философия. Намираме статии, части от трактати и 

монографии. Ориентираме се според класификацията на книгите и текстовете. Целта е 

една панорамна и няколко по-фини картини на философския живот.  

Четене и разбиране 

Има четене и четене. В навлизането във философията ни е нужно такова четене, 

което да определи мястото на текста в културния континуум, значенията в текста и 

смисловите му равнища. Трябва да определим с кои значения ще работим и към какви 

смислови равнища и фокуси ще се придържаме. Възможно е да предоставим това на 

учениците, ако искаме да изпитаме тяхната способност за ориентация и 

смислонамиране.  

 За учениците ще бъде полезно да се научат всеки за себе си да чете и търси 

значения и смисли във философския текст. Да „превежда" литература на философски 

език, да „превежда" понятия от една култура на съответни от друга.  

Четенето е и интерпретация. Всичко, което казах по-горе за тълкуването, 

разбирането, обяснението и изобщо интерпретацията, важи и тук. Има самостоятелно 

четене вкъщи, има четене в клас от учител или ученик, има четене с дискусия или четене 

– анализ. Има четене за преподаване и четене за заучаване. Четене за казус и четене за 

брейнсторм.  

Разпознаване (идентификация) 

Това значи, че културното обработване на текста не може да протече без 

разпознаване на културните място и време, на което този текст принадлежи по своя 
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произход, а оттук и неговият оригинален смисъл. Едно е година 1245 в Западна Европа, 

друго е на Балканите, трето е в арабския свят и е четвърто в Индия. Всеки артефакт си 

има специфична координатна система в координатите на своята култура. Така е и с 

философския текст. Или, както Аверинцев отбелязва: „Терминологията на класическите 

гръцки текстове е качествено друга, при „досег", по „тембър" е друга в сравнение с 

терминологичността на по-късните доксографи, да не говорим вече за средновековните 

схоласти или философите на Новото време. (С. Герджиков, Философският текст, 1993) 

Работа със и чрез думата като изходна база 

Различните дидактически упражнения за работа с думите (категориите) на 

философията имат за задача да открият (донякъде) дълбините им на учениците – първото 

(не най-ниското, а само в нашия опис) ниво на срещата им с философския текст.  

Търсене на ключовите думи и писане на собствен текст с тях.  

Да се фиксира първата хрумнала дума и се анализира като повод, обусловеност, 

какво показва, как е свързана с учебната проблематика.  

Методът на асоциациите – от първата хрумнала дума по повод на изучавания 

проблем да се разгърне асоциативна верига от учениците. веригата може да се ограничи 

от различни условия – само еднокоренни думи, само синоними (позитивно определение 

– „х" е…), само антоними (негативния път на определение – „х" не е…), само с цветове 

(мислене чрез виждане), само със звуци и тонове (мислене чрез музициране), само с 

движения и фигури (безмълвното мислене) – вербализирането на по-късен етап може да 

породи рядко задълбочени и откровени дискусии. Учителят може да участва и паралелно 

с това вещо да регламентира хода на дейността. Това засилва чувството на доверие и 

предразполага учениците.  

Интересни възможности предлагат игрите с философския речник. Непознатите 

термини се обясняват и дефинират с помощта на речника. Но какво ще стане, ако в едно 

изречение всички думи се заместят с техните философски обяснения от философския 

речник? Затвърждават се техническите умения за работа със справочна литература.  

Защо обръщаме толкова внимание на отделната дума? „Думите са краката на 

бягащата и продължаващата да бяга уста към единението, за което пречат, но 

представата за което без тях би била невъзможна.» (Ив Бонфоа). И защото думата може 

да събере в себе си целия контекст.  
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Всички тези упражнения – задания не отнемат много време, най- удачно е те да 

бъдат вмъквани като «петминутки» в хода на работата и според съдържанието на 

изучаваните теми. Много подобни варианти Вие ще намерите в предлаганите пособия. 

Подходящо място за тях е началото на часа (въвеждане и активизиране), преходните 

моменти в учебното съдържание (асоциации и пренос), обобщенията и часовете за 

упражнения (интеграция, ефектите на гражданското образование), моментите на 

задаване на творчески самостоятелни работи (създаване на писмени текстове и есета от 

учениците). (Я. Мерджанова) 

Работа с композиционната структура на текста 

На текст без заглавие да се постави собствено, след което да се съпостави с 

оригиналното и се правят анализи на разбирането, на асоциациите, на експресивността 

на текста, да се напишат няколко варианта на текст по едно заглавие.  

Да се даде само част от текста – уводът, същинската или заключението, или 

комбинация от тях, като се «допише» липсващата част.  

Ориентация в контекста на цели книги, стихосбирки, албуми, сборници... – 

търсене на логиката, обосноваността, систематичността.  

Опити да се резюмират есеистични или поетични произведения.  

„Редактиране“ на текста  

Играта на редактиране е позволена само за текстове извън авторитетните автори. 

Да можеш да редактираш един текст означавада го разбираш. Тук редактирането се 

разбира като запазване чрез подобряване и като подобряване чрез запазване.  

Опити да се съкрати текста, да се освободи от вербалната баластра.  

Опити да се разменят части, абзаци.  

Езиково и стилистично редактиране – грешки, безрезултатни двусмислици, 

клишета, многословие, неподходящи думи.  

Интерпретиране (превод) на текста  

Идеите, тезите се пренасят не просто от една в друга ситуация, но от една в друга 

смислова система, от един в друг тип позиция. Открояват се три основни варианта на 

дидактически превод: когато интерпретацията на текста е в рамките на съответната 

учебна дисциплина (философия, психология, история, етика), то тя е собствено научна. 

когато тази интерпретация ползува средствата и мисловния контекст на друга наука 
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(напр. философски текст от психологическа гледна точка или от историческа, или от 

социално-управленска и т. н. ), или от житейски позиции, то интерпретацията е 

творческа. когато един автентичен или учебен текст се интерпретира със средствата и 

мисловно-емоционалния резерв на различните изкуства и типове светоусещания, то 

интерпретацията е художествено-творческа. (Я. Мерджанова) 

Резюме, конспект и обсъждане 

Избраният текст може да е резюме на голямо произведение. Във всеки случай 

едно резюме винаги е добра форма на обхващане на контекста за един текст, взет ог 

голямо произведение. Ние не можем да обсъждаме части от Критика на чистия разум, 

без да разполагаме поне с резюме на цялото съдържание, за да видим за какво става 

всъщност дума и в откъса.  

Конспектът е стегнато изложение на структурата на една книга или статия по 

съдържание – глави, параграфи, и съдържание – цитати, резюмета на параграфи и глави 

с точни страници за използване като текст, за цитиране в реферат или собствен научен 

труд. Конспектите могат да се подреждат в библиотека и така лесно могат да се открият.  

Копирните технологии и електронните носители предоставят богати 

възможности за съкращаване на времето, посвещавано на конспектиране. Няма нужда 

да вземаме цялата книга от библиотеката. Достатъчно е да си копираме избрани 

страници от нея, като копираме и съдържанието за наличие на обща картина. Така 

текстът може да попадне в нашето копие и после да бъде уточнен. 

Тук навлизащият има възможност да се запознае с една необходима форма на 

писменото обработване на философски текст – философското резюме.  

1. То представя само идеите и твърденията в текста, без да се впуска в нюансите 

на аргументацията или приложението. Така твърденията се изчистват и стават нагледни.  

2. Резюмираният текст, разбира се, не е автентичен. Дори преводът е тълкуване. 

А резюмирането от читател е изцяло за негова сметка. Все пак резюмирането, направено 

отговорно и професионално, е представяне на философския текст в неговата 

автентичност. То не си позволява интерпретиране чрез коментар. Не си позволява 

рефлексия и тълкуване на текста в самото резюме.  

3. Единственият вид промяна, която носи печата на автора на резюмето, е 

подборът на формулиравките за съкратено представяне на текста. И това са 

формулировки изцяло в терминологията на оригиналния автор.  
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4. Резюмето тук се налага като алтернативна форма на представяне на 

философски текстове наред с откъсите от тях. То има редица предимства. Когато правиш 

резюме, ти се стремиш към сърцевината на смисъла, за да представиш текста сгъстено. 

Може да покаже доколко авторът му е схванал същината на текста. Това е полезно 

упражнение не само за навлизащи, но и за работещи във философията. То пести място, 

което винаги е недостигащо в една антология. Вместо множество малки текстове по-

добре е да се поберат по-големи за сметка на резюмиране на някои от тях. Резюмето 

подбира най-същественото и въвлича в него с оглед на определена цел – в случая 

навлизане във философията.  

5. Резюмето мотивира към запознаване с оригиналния текст (ако се окаже 

интригуващо). То е подтик към самостоятелна обработка от подобен характер 

(коментар, рефериране, есе).  

Дискусия по текст 

Тя е класическа форма на философстване в диалог. Може да варира от беседа до 

полемика. Но във всички случаи не трябва да се изражда в говорилня. Културата на 

дискусията се развива в училище. Ако там човек не се научи да изслушва и етично да 

възразява, като не се стреми да наложи себе си въпреки осъзнатата си неправота, във 

ВУЗ ще бъде късно. Ще бъдем свидетели на един нецивилизовано оформен или просто 

неоформен човек, който ще има големи проблеми в работата си с духовните културни 

форми и общуването си с хората.  

Близки до критичната дискусия са конференциите, бързите мозъчни атаки, 

разиграването на отрицания. Учителите владеят по-добре от мен арсенала от методики 

за довеждане до целта. Културата на дискусията, възпитавана още в годините на 

основното училище, е решаваща в интелектуалното общуване на личността. Балканска 

черта е прекъсването, емоционалното ангажиране, стремежът към силово налагане. Тези 

неща са недопустими в западното, а вече и в световното културно пространство на обмен 

на идеи. Това е култура на свободата, демокрацията, либерализма.  

Живите беседи и дискусии развиват ораторското умение, речта. Те изясняват 

неизяснената на самия говорещ мисъл. Те са школа за бързо реагиране и оформяне на 

мислите в логичен ред, школа за яснота и гладкост на изказа. Дискусиите по текстове са 

незаменими. 
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Оценяване на работа с философски текст 

Оценяват се: резюмета, конспекти, анализи на фрагменти, интерпретации, есета 

по текстове, дискусии по текстове. 

Важно за оценката е самото участие в дискусия. Това значи смелост и 

отговорност за собственото мнение.  

Участието в дискусии се оценява по критериите осмисленост, образованост, 

ориганалност и убедителност на аргументите.  

Оценката на участие в дискусии може да не се формализира. 

Оценяването на философски есета определя степента, в която те отговарят на 

следните основни показатели:  

Разбиране на темата/въпроса, на който е посветено есето; 

Познаване и анализ на философски аргументи за различни позиции по въпроса, 

като се разграничават предпоставки и заключения; 

Представяне на оригинална лична позиция, която е логически обоснована.  

Познаване и правилно използване на философски понятия, като се посочват 

смисъла, който се влага в тях и връзката им с темата/въпроса на есето. 
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Тема 10. СЪЗДАВАНЕ НА ЕСЕ 

(АНАЛИТИЧЕН ТЕКСТ) 

Създаването на собствен аналитичен текст е изключително важно умение. За 

разлика от литературното есе, аналитичният текст разработва понятия, концепции и 

критичен анализ.  

Писането на собствен текст с теза и аргументация има обширни приложения. 

Текстове (есета) се пишат в първата и особено във втората, специализирана фаза на 

средното образование, при кандидатстване във висше училище, във висшето училище. 

Текстове се пишат при кандидатстване за работа, особено в някои творчески професии. 

Есета се пишат във всяка хуманитарна и в други области. 

В 8. клас по психологическите теми изключително интересна ще е темата: 

Какво правя най-добре? 

Тази тема е избрана в учебника ни и като примерна тема в урок 20. Тук учениците 

се запознават с различните типове способности (вж. Теорията за множествената 

интелигентност на Хауъдр Гарднър). Всеки ученик има дълбок интерес към собствените 

си способности и именно в тази сфера той би помислил и вникнал в най-силна степен. 

Философско есе 

Есето е всеобщо приета в нашата култура форма на свободен, неангажиран изказ. 

То е проблемно, тематично, а при това няма научни цели и претенции. То е опит за 

разработка на идея. Тази форма е много подходяща за големите ученици. Тя развива 

техните мисъл, език, въображение, писмени умения и навици. Есето е еманация на 

свободното творчество. По всяка от темите в курса и особено втория семестър може да 

се правят есета в клас или като домашно задание. 

Есетата обаче не са хвърчащи мисли с красиви думички. Не са набори от щампи. 

Не са сбор от крилати фрази на известни хора. Не са емоционални излияния върху лични 

проблеми.  

Есетата са форма на представяне на ред умения и ненапразно се използват в 

конкурсните изпити. Затова учете децата да пишат есета. Дайте си труда да ги проверите. 
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Да набележите силните и слабите им страни. Да помогнете на ученика да се ориентира 

в истината и да се развие като мислеща и културна личност.  

Философското есе носи атмосферата, духа и „буквата" на философията, защото 

то е живо философстване. 

Как се пише философско есе? 

Проблемът трябва да вълнува – радва или тревожи, притеснява или окрилява, 

изумява или убеждава, стъписва или подтиква. в неговата разработка трябва да проявиш 

своето разбиране за него.  

Преди да седнеш да пишеш, поживей, преживей есето известно време вътре в себе 

си. Оформи го донякъде предварително във вътрешен план, нагласи се към него.  

Есето съдържа и изразява личната позиция. Но! Тя е съгласувана – 

противопоставена или паралелна на други позиции по проблема. Ти си прочел/а, 

интерпретирал/а, позовал/а си се на други автори. Тогава позицията ти е философска 

(знаеща и просветена), отиваща зад обикновеното мнение към знанието. Есето се 

доближава до науката, в неговата разработка ти трябва да използваш философски 

аргументи (тези, контратези, доказателства)при интерпретирането и позоваването на 

различни позиции.  

Есето съдържа елементи и на художествено произведение – ярка образност, 

аналогии, метафори, хиперболи. Ти трябва да се опитваш да виждаш проблема в 

различни и неочаквани аспекти. Разчитай на своята емоционалност, вдъхновение и 

въображение. Есето се доближава и до изкуството.  

Есето може да съдържа и елементи на сюжет, приказност, фантазност, сентенции. 

Есето се доближава и до фолклора и наративната (житейската)мъдрост.  

Есето трябва да е написано на правилен език, да има ясна логическа структура, 

да бъде оформено като писмен текст – въвеждаща, основна и заключителна част, да 

бъдат откроени моментите на проблематизиране и на отговор.  

Добре е учениците да бъдат запознати и да бъдат насочени към библиография на 

образци на критическа дискусия и на есе – както в световната, така и в българската 

философска и социална мисъл: (разбира се според контекста на проблема и вкуса на 

учителя и учениците). (по Я. Мерджанова) 

 Философското есе носи атмосферата на философията, защото то е живо 

философстване. 



Теми от философската дидактика 

 

Материал, защитен с авторско право @ Сергей Стоилов Герджиков                                                             51 

 

Есето още не е реферат: не е отговорно аргументиране и отстояване на позиция 

във философията, не е анализ на значимо философско произведение. 

Примерни теми за есета 

На националните олимпиади по философия, чието начало поставихме заедно още 

в първата половина на 90-те години, постепенно се утвърдиха ярки изказвания като теми 

за писане на есета.  

Напишете философски аналитичен текст по един от зададените фрагменти: 

„Няма нищо в ума, което да не е било преди това в сетивата“ (Джон Лок. Опит върху човешкия 
разум 

Това, което изобщо може да се каже, може да се каже ясно; а за това, за което не може да се 
говори, трябва да се мълчи (Витгенщайн. Логико-философски трактат) 

Главната болест на нашето време е интелектуалният и моралният релативизъм. Моралният 
релативизъм, поне отчасти, се основава на интелектуалния... В основата на тези теория е 
убеждението, че изобщо няма обективна истина и ако има, то във всеки случай не съществува 
теория, която да е истинна или поне да е (макар и неистинна) по-близо до истината, от която и да 
е друга теория. (Карл Попър. „Факти, норми и истина“) 

Реферат (аналитично съчинение) 

Рефератът е относително зряла и късна форма на обработка на текст. Той е 

предшестван от ориентация във философската книжнина, философския език и 

рационалност. Рефератът бива два вида: рефериране на книга-студия, статия, серия 

произведения от автор или реферат на тема. 

Рефератът може да е безпристрастно изложение на основни проблеми в 

прочетения текст. Може да е коментиращ съгласно други текстове или позиция на автора 

на реферата. Може и да е творчески дискусионен, като се оспорват тези на автора или се 

предлагат нови. Така се прави в реферата по тема.  

Начинаещият е постигнал много, ако напише грамотен реферат с нужните 

позовавания, точно направени, с нужното обективно излагане на чужди възгледи. Още 

по-добре е, ако той стигне до коментар, до критика и до собствена теза, но за това се 

иска време и не е така нужно за учениците. 

Оценяване на философско есе (аналитичен текст) 

Оценяването на философски есета определя степента, в която те отговарят на 

следните основни показатели:  

Разбиране на темата/въпроса, на който е посветено есето; 
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Познаване и анализ на философски аргументи за различни позиции по въпроса, 

като се разграничават предпоставки и заключения; 

Представяне на оригинална лична позиция, която е логически обоснована.  

Познаване и правилно използване на философски понятия, като се посочват 

смисъла, който се влага в тях и връзката им с темата/въпроса на есето. 

Най-важният критерий за добро философско есе е смисълът – доколко в есето е 

развит философски смисъл: формулиране на въпрос, познаване на автори и 

произведения, даване на възможни отговори, аргументи против и за определени 

отговори.  

Философското есе не е литература, не е анализ на литературно произведение и не 

е личен размисъл по лични проблеми. 

Втори важен критерий за добро философско есе е оригиналността – доколко 

авторът излага свои собствени мисли по въпроса и дава собствени отговори. 

Трети критерий за добро философско есе е езикът  - доколко авторът владее 

философския рационален начин на изразяване; доколко авторът владее стила, 

граматиката и правописа. 

Сумирането на максималните оценки по трите критерия може да бъде: 2 + 1 + 1 

т. = 4 т. + минималната оценка 2.00 = 6 (отличен). 
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Тема 11. РЕШАВАНЕ НА КАЗУС 

В програмата за 8. клас по философия уменията, които следва да се развият  при 

анализ на казус са формулирани така: 

- Разпознава изучаван философски или психологически проблем в описанието на конкретна 
ситуация (казус). 

- Формулира и аргументира решение или лична позиция. 

В учебника ни казуси са разработени в: урок 6: Аз и мозък. Съдържа ли мозъкът 

личността?; в урок 8: Текстове и казуси за живота и човека; в урок 10: Казуси за 

изкуствения интелект; в урок 17: Различните в групата. Анализ на казус има и в 

тестовете за обобщение. 

Анализът на казус е добре да се предшества от кратък дебат и след това да се 

изрази писмено в учебната тетрадка или на работен лист. 

Казусите бяха въведени във философското обучение за пръв път в учебника от 

1992 г. за издателство Просвета (С. Герджиков, Философия за 11.клас, 1992), а по-

систематично: в първия ми издателски и авторски продукт от 1993 и особено в учебника 

от 1996 г.  

Казусът е термин от правото и означава „случай“. Във философията и в 

психологията е пълно с проблемни случаи, които са богата базаза анализ и изпитване на 

различни философски позиции. 

Философски казуси 

Какво е казус във философията? Заплетена и интересна жива ситуация за 

решаване.  

Анализ на казус. Ученикът анализира проблемна ситуация, формулира проблем 

за ситуацията, предлага алтернативни решения от гледна точка на различните участници 

в ситуацията и да прави аргументиран избор.  

Да приеме ли Сократ заплащане на срещу присъдата си или бягството от Атина и 

от смъртта или не? Той избира несправедливата смърт според Платон.  

Да разсъждаваме върху основанията на неговия избор:  

Несправедливост може или да се извърши, или да се изтърпи. Може да се 

организира откупуване, каквото е предвидено в Атина? Това означава да се плати сума 

на Еклезията (народното събрание) и респективно на Съвета (булето). Приятелите на 

Сократ са били готови да изплатят такава сума, но до това не се е стигнало.  



Теми от философската дидактика 

 

Материал, защитен с авторско право @ Сергей Стоилов Герджиков                                                             54 

 

Сократ е произнесъл своя защитна реч (апология). Той е изтъкнал 

несправедливостта на обвиненията в незачитане на боговете и развращаване на 

младежта. Думите му не са довели да промяна на присъдата – смърт по избран от 

осъдения начин. 

Това е означавало приемане на смъртта. Сократ е понесъл мъжествено смъртта 

Платон разказва, че е обсъждал с приятелите си живота и смъртта в перспективата на 

безсмъртието на душата.  

Според обичая в Атина наистина в поведението на Сократ е имало много 

предизвикателни аспекти: свободно обсъждане на теми, които засягат съществуването 

на боговете, поставяне под въпрос на авторитета на властите, а също и наставляването 

на млади хора да се държат независимо и предизвикателно за управляващите. 

Сократ формално и по собственно разбиране обаче винаги е спазвал законите на 

Атина. 

Някои от неговите ученици са показали скандално и престъпно поведение след 

като са били при Сократ. Алкивиад с група свои приятели е организирал собирания, на 

коита са пародирали мистериите, пожругавали са статуетките на Хермес, а по-късно 

Алкивиад се е оказал предател на Атина, като избягва при спартанците. Критий, друг 

Сократов ученик, е участвал в унищожаването на демокрацията в Атина и в 

олигархическия съвет, известен като „диктатура на трийсетте тирании“ след 

завладяването на Атина от спартанците.  

Задача 

Интерпретирай  и оцени тези обстоятелства. Какъв би бил твоят избор и твоите 

основания, ако трябва да отсъдиш? Как би се постъпило днес, в нашата демокрация с 

някого като Сократ?  

Как би постъпил ти на мястото на Сократ?  

Примерни казуси 

Дзен коан за монаха и гроздето 

Монах бил преследван от свиреп тигър. Бягал с всичките си сили и вече губел 

битката. И в този момонт се изправил пред пропаст. Отвесна скала преграждала пътя му. 

Той погледнал надолу и видял, чме е невъзможно да скочи, без да се пребие.  

На отвесната скала видял че расте лоза. Хванал се на стъблото и увиснал. И тогава 

чул рев. Отдолу го чакал също тигър. Отгоре тигър, отдолу тигър, а по средата пропаст 

с лоза и… чепка грозде.(Монахът откъснал зърно грознее от чепката и вкусил. 
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Какво вкусно грозде! 

Въпрос:  

Какво означава тук: „Какво вкусно грезде?“ 

Молекулата на живота 

Един от откривателите на двойната спирала – структурата на основната 

биомолекула ДНК – Джеймс Уотсън, разказва увлекателно на странииците на „Двойната 

спирала" историята на откритието. В един момент положението е много напрегнато. 

Тандемът Крик – Уотсън работи върху пространствената структура на ДНК в 

некоректно състезание с групата на Томас Уилкинс и Розалинд Франклин в Лондон. 

Лондонският екип има приоритет – те от години правят рентгенографски снимки на 

ДНК. Уотсън се опитва да поддържа лоялни отношения с Уилкинс и Франклин. 

При едно свое посещение в тяхната лаборатория Розалинд му показва серия 

снимки, за да го убеди, че хипотезата за спиралната форма на ДНК е абсурдна. Тя 

поддържа, че ДНК е събрана (глобулирана) в близка до сферичната структура. Една от 

тези  снимки обаче, на ко то ДНК е заснета като светли и тъмни петна, разположени в 

кръг, Уотсън вижда „своята" спирала като периодично изместване на светлите и тъмни 

дъгови линии по периферията на кръга и навътре. Той  е поразен и не сдържа радостното 

си възклицание, за което плаща скъпо. Побеснялата Розалинд го изблъсква с епитети по 

адрес на умствените му способности. Уотсън и Крик „й натриват носа" не след дълго. 

По Дж. Уотсън.  Двойната спирала. С.,"Наука и изкуство", 1976.  

В средите, създаващи емпирична наука, е прието да се остави един екип от 

определена страна да работи по един проблем. Уотсън и Крик нарушават това правило, 

но стигат до важно откритие. Трябва ли да ги порицаем за това и за отношенията им с 

другия екип, започнал работа по темата? 

Казус  за етическия принцип на отговорността 

Георг, който тъкмо е получил степента „доктор по химия" има големи трудности 

с намирането на работа. Той не е напълно добре със здравето, което ограничава броя на 

възможните работни места, на които той би могъл да работи задоволително. Налага се 

се жена му да работи, за да издържа семейството, а това причинява голямо натоварване 

и сериозни проблеми с отглеждането на малките им деца. Последиците от всичко това 

са особено неблагоприятни по отношение на децата. Един по-възрастен химик, който 

познава ситуацията, казва, че може да намери на Георг добре платена работа в 
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лаборатория, занимаваща се с разработка на биологически и химически оръжия. Георг 

отговаря, че не може да приеме, защото е против този вид оръжия. По-възрастият му 

колега казва, че той също не е особено въодушевен, но отказът на Георг не  ще промени 

нищо и лабораторията ще продължи да съществува. Също така той знаел, че ако Георг 

не заеме това място, на него ще постъпи един негов колега, който няма подобни 

скрупули и който би се захванал с този вид изследвания с много по-голямо желание от 

Георг. 

Всъщност химикът упражнява натиск върху Георг, за да заеме той това място –  

не само защото е загрижен за семейните му проблеми, но и защото го безпокои големият 

ентусиазъм на другия кандидат. Съпругата на Георг, която той много обича, има 

определени схващания (с тях ние няма да се занимаваме детайлно), според които тя няма 

особени възражения срещу химическите и биологическите оръжия. Как трябва да 

постъпи Георг? (Б. Уилямс. Критика на утилитаризма) 

Упътване. Етиката на утилитаризма има предвид последиците от дадена 

постъпка и с оглед на това преценява нейната правилност. Етиката на принципите се 

ръководи от мотивите. Етиката на отговорността търси баланса между тях. Бъдете 

отговорни, въпреки че това е най-трудното.  

 

Етика на принципа    Етика на утилитаризма 

 (мотива)                               (последицата) 

Казуси 

Притча за човека и вратата на закона 

Пред вратата на закона стои пазач. При този пазач пристига един човек от село, мъж, и помолва 
да влезе в закона. Но пазачът казва, че сега не можел да го пусне. Човекът се позамисля и после 
пита дали по-късно ще му се разреши да влезе. „Възможно е – отговаря пазачът, – но сега 
не.“ Понеже вратата на закона както винаги е отворена и пазачът се дръпва настрана, човекът се 
навежда, за да надникне през вратата и да види какво има вътре. Пазачът го забелязва, засмива 
се и казва: „Ако толкова много ти се иска, опитай все пак да влезеш въпреки моята забрана. Но 
помни, че аз имам власт. При това съм най-низшият пазач. Вътре има много зали и пред вратата 
на всяка от тях стои пазач, всеки с по-голяма власт от властта на предния. Аз самият не се решавам 
да погледна дори третия.“  Човекът от село не е очаквал такива мъчнотии; той си мисли, че 
законът би следвало да бъде достъпен за всекиго и по всяко време. Но като поглежда после по-
внимателно пазача, като вижда кожуха му, големия му остър нос, дългата рядка, черна татарска 
брада, той решава, че все пак ще бъде по-добре да почака, докато получи позволение да влезе. 
Пазачът му дава едно ниско столче и го накарва да седне отстрани до вратата. Той седи там дни 
и години. Прави много опити да получи достъп и дотяга на пазача с молбите си. Пазачът често го 
подлага на малки разпити, осведомява се за родния му край и за много други работи, но задава 
въпросите си безучастно – както задават въпросите големци – и всеки път накрая му казва, че още 
не можел да го пусне вътре. Човекът, който за това пътешествие се е запасил с много неща, дава 
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на пазача всичко, но всеки път казва: „Вземам го само за да не мислиш, че си пропуснал да сториш 
нещо.“ ... 

В предсмъртния час всички поуки от цялото време се сливат в ума му в един единствен въпрос, 
който той досега още не е задавал на пазача. Понеже не е вече в състояние да изправи снагата 
си, която е започнала да се схваща, той му дава знак с ръка да се приближи. Пазачът е принуден 
да се наведе ниско над него, защото разликата в ръста се е изменила много във вреда на човека. 
„Какво още искаш да знаеш? – пита пазачът. – Ти си ненаситен.“  – „Нали всички се стремят към 
закона – промълвя човекът, – защо през всички тези години никой освен мене не поиска да 
влезе?“  Пазачът вижда, че човекът вече свършва, и за да може гласът му да стигне до съвсем 
отслабналия  дух на обречения , изревава: „Никой освен тебе не можеше да получи достъп тук, 
понеже този вход беше определен само за тебе. Отивам сега да го затворя“. (Франц Кафка. 
Процесът) 

Задача 

Прочетете внимателно притчата. (На страниците на книгата следва обсъждане, но 

не прозрачно решение в диалог между главния герой Йозеф К.. и свещеника, който 

разказва притчата. Йозеф К. реагира веднага, че пазачът е излъгал човека, като е казал 

спасителните думи едва накрая, когато те са безполезни. Отговорът на свещеника е: 

„Защото човекът не го попита по-рано“. Там между другото се казва: „Тук човекът е 

действително свободен, може да отиде, където иска, забранен му е само достъпът в 

закона, у и то от един-единствен: от пазача. Ако сяда на ниското столче отстрани до 

вратата и остава там до края  на живота си, то той го върши по своя  воля, в притчата не 

става дума за ни каква принуда“ .Въпрос. Какво спира човека пред вратата на закона за 

цял живот? 

Голгота 

И когато Го поведоха, уловиха някого си Симона Киринеец, който идеше от нивата, и сложиха 
върху му кръста, за да го носи след Иисуса...Водеха и двама злодейци, за да бъдат погубени с 
него. И когато отидоха на мястото, наречено лобно, там разпънаха Него и злодеите, 
едини  отдясно, а други  отляво. А Иисус говореше: Отче! прости им, понеже не знаят, що правят. 
И когато деляха дрехите Му, хвърляха жребие. А народът стоеше и гледаше. Подиграваха се 
заедно с народа и началниците, казвайки: други спаси, нека спаси и Себе Си, ако този е Христос, 
избраникът Божий. 

Също и войниците се подиграваха с Него, като се приближаваха и Му поднасяха оцет...Един от 
увисналите на кръста злодейци го хулеше и казваше: ако Ти си Христос, спаси себе Си и нас. А 
другият, като заговори, мъмреше тогова и казваше: та и от Бога ли се не боиш ти, когато и сам си 
осъден на същото? А ние сме осъдени справедливо, защото получаваме заслуженото според 
делата си; но То нищо лошо не е сторил. И казваше на Иисуса: спомни Си за мене, Господи, кога 
дойдеш в царството Си! И отговори му Иисус: истина ти казвам: днес ще бъдеш с мен в рая. Беше 
около шести час, и настана мрак по цялата зем  до девети  час; и потъмн  слънцето, и храмовата 
завеса се раздра през средата. Иисус като извика с висок глас, рече: „Свърши се!“  (Лука, 23: 31 – 
47).  

Въпроси 

Какво значи  Голгота за нашата сила? Какъв тип битие се откроява в този сакрален 

сюжет? 
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Тема 12. УЧЕБЕН ТЕСТ 

В психологията тестовете са основно средство за получаване на научни данни и 

което е по-важно за учениците: за себепознание. Псхологическите тестове се 

разработват в т. нар. Психометрия. 

Във философията изглежда, че тестовете нямат място, защото няма всеобщо 

приети отговори на философските въпроси. 

Това е така, но в обучението по философски дисциплини тестовете имат място и 

се използват с успех в учебника още от 1993 г. и систематично в авторския учебник от 

1996. 

В учебника от 2017 година, в учебната тетрадка и помагалото ни ние 

разработваме серия въпросници – свободни тестове за себепознание. Такива има в урок 

14. Кой съм аз за себе си и за другите?; урок 16. Кой съм аз и какво мога?; урок 18. Как 

учим?; урок 25. Общуване, симпатии и емпатия; урок 31. Зависимости. В Помагалото за 

личностно развитие има също ред тестове за себепознание и развитие. 

Въведение  

Ето как започва урок 14: 

Въвеждане 

Днес ще навлезем в областта на психологическите тестове. Ще изиграем една 

ролева игра и ще попълним (всеки индивидуално) един дълъг въпросник. Ще направим 

равносметка за резултатите. Доволен ли съм от резултата? Вярно ли представя тестът 

част от мен? 

Тестове и въпросници 

Това не са тестове от науката психология, които да измерват величини и 

определят обективни качества, а въпросници към самите нас, в отговорите на които ще 

се разкрием. 

В тестовете ние разкриваме различни страни на своята индивидуалност и 

личност. Понякога разкриваме неща, които даже не осъзнаваме.  

Полезно е да се научим да изследваме себе си и без помощта на психолози. Това 

става, като решаваме достъпните тестове, правим анализ на мнения и нагласи и като се 

вглъбяваме в себе си и в другите. 
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Във всички области на професионалното оценяване и бизнеса тестовете са 

стандартизирани методи за проверка на знания, умения и компетентности. 

В образованието тестовете отдавна са стандартна форма за оценяване. Няма друг 

метод освен тестовете за универсална проверка на нивото на усвояване на знания, 

умения и компетентности на ниво държава или на ниво, което изисква сравнимост на 

нивата на отделните образователни структури – паралелка, клас, училище. 

В България тестовете се наложиха окончателно с въвеждането на зрелостните 

изпити за средното училище. Няма друга форма освен тестовата за универсален контрол 

на държавата върху равнището на образованието по отделните дисциплини и по 

стандартите, приети и утвърдени на ниво Министерство на образованието. 

Тестове за проверка на знанията 

Във философията, както и в другите дисциплини, тестовете отдавна са обичаен 

метод и технология за проверкса на знания и умения. 

Обикновено в тестовете за знания има затворени и отворени въпроси. 

Затворените въпроси са задължителни за един образователен тест. Те са 

залегнали трайно и сигурно в българската система на проверки в Министерството на 

образованието. Те са най-често срещаните въпроси в зрелостните изпити. Тренирането 

на умения да се формулират и решават такива въпроси на най-различно фактическо и 

теоретично ниво е от централна важност не само за решаването на държавните тестове, 

а и за формиране на ясно и логически безупречно подреждане на изказвания (ясна и 

логична мисъл).  

Затворените въпроси в тестовете са въпроси с предварително формулирани 

възможни отговори, сред които се откроява един верен отговор. В някои затворени 

въпроси се допуска подреждане по степен на вярност на отделните отговори. Това е 

характерно за тестовете за нагласи в социологията и психологията. За философията при 

градация на вероятността за истинност на различни философски положения в контекст 

също е допустимо да се подреждат отговорите по степен на истинност или просто да се 

избира най-истинният отговор. 

Затворените въпроси са предпочитани заради тяхната определеност, простота и 

яснота. Те се проверяват бързо и дори автоматично. Добър пример за затворени въпроси 

са въпросите в листовките на изпитите за шофьори на КАТ. Практиката в тази 

институция е развила такива формулировки, които задават истински проблемни 

ситуации, при които се изисква анализ на обстановката, за да се вземе правилното 
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решение при спазване на Правилника за движение по пътищата. Тези тестове 

демонстрират, че затворените въпроси съвсем не се свеждат до елементарни факти, а 

често изискват мислене, решаване на проблеми и творчество. 

Във философията отворени са почти всички въпроси, доколкото от ученика се 

очаква да е развил мнение, позиция и отговорно поведение в проблемни ситуации.  

Това е особено силно в областта на гражданското образование и етическите 

въпроси от практическо естество. 

Отворените въпроси могат да засягат философски знания и тогава те са предимно 

за разбиране на проблеми, позиции и концепции във философското знание. 

Място на тестовете във философските дисциплини 

Тестовете във философските дисциплини се наложиха в последните десет-

петнайсет години. В началото бяха посрещнати със скептицизъм от колегията. Но дори 

учебниците бяха подложени на съмнение – може ли философското да се вкара в 

структурата на готовото знание, което предполага да е съдържание на учебника и на 

тестовете специално. 

Безспорно философското знание е твърде релативно и атмосферата на 

философстването е твърде променлива, за да се вкара в онзи тип тест, който намираме 

във фактически науки като география и история или формални науки като логика и 

математика. Но по-отблизо всяка от науките и всяко от изкуствата са области на 

човешкото търсене и творчество и за това няма готови рецепти, тук няма готови знания 

и няма общоприети и сигурни истини.  

Така че навсякъде тестът сякаш влиза в конфликт с духа на създаването и е 

пригоден сякаш само за готовото, сигурното и добре структурирано знание. Навярно 

това е така и все пак тестовете на теории, проверките на предположения, изпитанията на 

живота, съвсем не се свеждат до онази завършена и формализирана структура, която си 

представяме за типична в един тест. 

В науки като психологията и социологията тестовете като анкети с въпроси са 

типичен метод за събиране и обработка на емпирични данни, т.е. една от най-важните 

съставки на самата наука.  

Във всички области на професионалното оценяване и бизнеса тестовете са 

стандартизирани методи за проверка на знания, умения и компетентности. 
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В образованието тестовете отдавна са стандартна форма за оценяване. Няма друг 

метод освен тестовете за универсална проверка на нивото на усвояване на знания, 

умения и компетентности на ниво държава или на ниво, което изисква сравнимост на 

нивата на отделните образователни структури – паралелка, клас, училище. 

В България тестовете се наложиха окончателно с въвеждането на зрелостните 

изпити за средното училище. Няма друга форма освен тестовата за универсален контрол 

на държавата върху равнището на образованието по отделните дисциплини и по 

стандартите, приети и утвърдени на ниво Министерство на образованието. 

Стандартите и програмите по Философските дисциплини и „Свят и 

личност“ предполагат тестове и изискват тестове за стандартизация и сравнимост на 

нивата на реализиране на държавните изисквания за знания, умения, навици и 

компетентности във всякох училище, паралелка и отделен ученик.  

Затворени въпроси 

Затворените въпроси в тестовете са въпроси с предварително формулирани 

възможни отговори, сред които се откроява един верен отговор. В някои затворени 

въпроси се допуска подреждане по степен на вярност на отделните отговори. Това е 

характерно за тестовете за нагласи в социологията и психологията. За философията при 

градация на вероятността за истинност на различни философски положения в контекст 

също е допустимо да се подреждат отговорите по степен на истинност или просто да се 

избира най-истинният отговор. 

Затворените въпроси са предпочитани заради тяхната определеност, простота и 

яснота. Те се проверяват бързо и дори автоматично. Добър пример за затворени въпроси 

са въпросите в листовките на изпитите за шофьори на КАТ. Практиката в тази 

институция е развила такива формулировки, които задават истински проблемни 

ситуации, при които се изисква анализ на обстановката, за да се вземе правилното 

решение при спазване на Правилника за движение по пътищата. Тези тестове 

демонстрират, че затворените въпроси съвсем не се свеждат до елементарни факти, а 

често изискват мислене, решаване на проблеми и творчество. 

Ето един затворен въпрос от психологията. Този тест безспорно е насочен към 

фактическа ориентация в школи на психологическата наука. 

Въпрос: 

Изберете един верен отговор: 
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Психологична школа, в която се изследва човешкото поведение: 

А) Психоанализ 

Б) Интроспективна психология 

В) Гещалт психология 

Г) Бихевиоризъм 

Изискване: 

Възможните отговори на затворените въпроси трябва да са ясни алтернативи. Те 

не бива да съвпадат, да се припокриват, да се пресичат по логически обем и съдържание, 

екстензиоинално и интензионално. 

Въпроси за фактически обстоятелства са лесно формулируеми като затворени 

въпроси. С тях се проверява базисната ориентация на учениците във факти и данни. 

Но и теоретични и дори философски въпроси, които се смятат за решени и имат 

верни отговори, могат да се формулират като затворени въпроси. 

Пример: 

1. Нравите са: 

А) споразумения между хората 

Б) колективни навици 

В) изисквания на властта 

Г) морални заповеди 

Затворените въпроси са задължителни за един образователен тест. Те са 

залегнали трайно и сигурно в българската система на проверки в Министерството на 

образованието. Те са най-често срещаните въпроси в зрелостните изпити. Тренирането 

на умения да се формулират и решават такива въпроси на най-различно фактическо и 

теоретично ниво е от централна важност не само за решаването на държавните тестове, 

а и за формиране на ясно и логически безупречно подреждане на изказвания (ясна и 

логична мисъл).  

Отворени въпроси 

Отворените въпроси са въпроси за отговор със свободен текст. Те изразяват 

проблеми, които често не могат да се формулират в логически алтернативни отговори.  

В отворените въпроси се изисква човек да напише, да изрази, да определи и 

изясни в писмен текст: 

Нагласа; 

Позиция; 
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Мнение; 

Убеждение; 

Разбиране; 

Описание; 

Обяснение; 

Решение на проблем. 

В зависимост от целта на един отворен въпрос ние го формулираме така, че да е 

ясно какво се изисква. На ученика, който отговаря на такива въпрос, трябва да е ясно 

какво се пита, какво се има предвид, какво се изисква като отговор, и как се оценява 

отговора. 

Във философията отворени са почти всички въпроси, доколкото от ученика се 

очаква да е развил мнение, позиция и отговорно поведение в проблемни ситуации.  

Това е особено силно в областта на гражданското образование и етическите 

въпроси от практическо естество. 

Отворените въпроси могат да засягат философски знания и тогава те са предимно 

за разбиране на проблеми, позиции и концепции във философското знание. 

Отворен въпрос по Философия 

Въпрос: Изразете с ваше изказване смисъла на следното изречение: 

 „Това, което изобщо може да се каже, може да се каже ясно; а за това, за което 

не може да се говори, трябва да се мълчи.“ (Лудвиг Витгенщайн. Логико-философски 

трактат) 

В такава формулировка ученикът е тласнат към фокусиране в разбирането на 

изключително важна за съвременната философия постановка, която коренно променя 

философията и я въди отвъд класическата метафизика. 

Разбира се, това е труеден въпрос. Но отворени са въпросите от необхватно 

широка сфера, които изискват определяне, описване или обясняване на философско 

понятие, ситуация или положение. 

Стандартизиран тест по философски дисциплини 

В хода на развиването на методиката на учебника и работата сн него, както и на 

специализираните Учебни тетрадки със задачи, игри и тестове по всяка от темите, се 

стигна до една стандартизирана форма на смесен тест. 

Тестът е една страница – кратък и изискващ малко време за решаване – 20 минути. 
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Тестът включва един затворен въпрос с три възможни отговора и два отворени 

въпроса с различен обем на отговора – малък и голям въпрос. 

Тестът е измерител на знанията на три равнища: 

Разпознаване (0.5 т.) 

Разпознава се: фактически автор, фактическо произведение, фактическо 

положение сред други, правилно решение сред определено неправилни, а в някои случаи 

се разпознава градацията на твърдения с различна степен на истинност. В тази си форма 

вече въпросът е между затворената и отворената форма. 

Определяне (описание) (1.5 т.) 

Това е отворен въпрос с кратък отговор с две –три изречения за определяне на 

понятие, за описване на факт, ситуация или философско положение. 

Примери:  

Определете понятието „свобода“ в Християнството. 

Опишете ситуацията на противопоставяне между потвърждение и 

опровержение като варианти на проверка на една теория. 

Обяснение (разбиране) (2 т.) 

Това е отворен въпрос за обясняване на концепция или за развиване на позиция 

по проблем. 

Примери: 

Обяснете в какво се състои разликата между етиката на дълга и етиката на 

благото. 

Изразете своята позиция по проблема: за или против задължителното гласуване. 

Оценяване на решения на тестове:  

Оценяването е градирано според трудността на въпросите.  

На отговора на първия въпрос, който е насочен към разпознаване на автори, 

заглавия, имена на школи и фактически обстоятелства, максималната оценка в 

шестобалната система е определена на 0,5 т. (За нулева база се приема оценката слаб (2). 

На отговора на втория въпрос се дава тежест от 1, 5 т. Той е три пъти по-

стойностен – на верния му отговор се присъждат три пъти повече точки. Това е така, 

защото във философията определянето на понятие или описването на философска 

ситуация е доста по-важно и по-високо като ниво на знание и умение от разпознаването, 

което е базово ниво. 
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На отговора на третия въпрос (за обяснение или разбиране) се дават максимално 

две точки – той е оценен с най-голяма тежест. Това е така, защото разбирането и 

обясняването са висши умения и форми на знание във философските дисциплини. 

В последния пример се оценява как и доколко убедително авторът е защитил 

своята позиция. 

Този тест е разработван с различно съдържание в учебните тетрадки по Етика и 

Право, по Философия и по Свят и личност с автор Сергей Герджиков (2001-2006). 

Тестът е проверен многократно в училище и в Университета по различни 

дисциплини и дава много добра картина на моментите знания и разбиране на учащите 

се по различни теми. 
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Тема 13. РОЛЕВА ИГРА И  

ФИЛОСОФСКА ЗАДАЧА 

Ролеви игри 

В програмата и в изискванията на МОН не се предвиждат ролеви игри. Но в 

дейностите, които се предвиждат за развиване на ключовите компетентности, 

включването на учебник.те ролеви игри в клас е голям шанс. 

Играта е свободна дейност. Децата обичат да играят, а подрастващите от 8.клас 

са запазили детскиия непосредствен интерес и импулс към игрите. И възрастните 

играем, макар че нашите игри са различни. 

Ролевата игра е игра, в която участват различни играчи с различни роли: те са 

изпълнители на различни части от една композиция от действия и думи, подобна на 

театрална пиеса, но разиграна в реалния живот и с цел взаимно опознаване и 

симепознание. 

В досегашните учебници рядко са разработвани ролеви игри. В учебника по 

Философия за 11.клас от 2001 г. ние предложихме игрови диалози по философски теми 

между измислените събеседници Сали и Мартин.  

В новия учебник за 8. клас и учебна тетрадка ролеви игри са дадени в уроците: 

14. Кой съм аз за себе си и за другия; урок 25. Общуване, емпатия и симпатии и елементи 

на игри в други уроци. В помагалото за личностно развитие игрите са повече и са 

обичайно средство за саморазвитие, особено игрите на рисуване: нарисувай х… (човека-

слънце, себе си, светът и т.н.) 

Ролевата игра: Кого ще спасите 

Идеята на играта е да се провокира личното отношение и пристрастност 

(симпатия) към определени тпове личности.  

Сюжетът на играта е:  

Вие сте пилот на самолет. В самолета има 10 пътника с различен произход, с 

различен пол, възраст, интереси и професии.  

Настъпва критична ситуация. Поради авария самолетът тръгва да пада и вие 

можете да спасите част от пътниците. Имате само 5 парашута. Кого ще спасите? 
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Ученикът, поставил се в ролята на пилот, държи в ръцете си съдбата на 10 човека 

и решава кой да бъде спасен.   

Въпрос: 

Каква може да е една философска игра-задача? 

Учениците сами могат да измислят и организират учебни игри за взаимно 

опознаване и контакт. 

Задача: 

Измислете една психологическа игра-задача. 

Философски задачи 

Проблем за самостоятелно решаване 

Дали „виртуалният свят“ е нещо реално? Когато сърфирам в Интернет или играя 

компютърна игра, това как се отнася към моя живот наяве? 2 т. 

Примерни задачи 

1. Опишете с едно изречение какво ще липсва на човек, който е прогледнал след 

успешно лечение от вроден очен дефект. 4 т. 

2. В свитъка за свободните отговори напишете: Какъв проблем има човек, който 

се колебае при всяка проблемна ситуация? 4 т. 

3. В свитъка за свободните отговори обяснете с две изречения: Длъжен ли съм, 

когато искам собствената си свобода, да искам и свободата на другите? Защо? 2 т. 

4. Прочетете следните твърдения: 

„Рационалността се състои в това, че ние се учим от нашите грешки. Така ние 

решаваме проблеми“. 

„Няма нищо безотносително. „Това“ е това само спрямо „онова“. „Малко“ е 

малко само спрямо „голямо“. „Зло“ е зло само спрямо „добро“, „заблуда“ сямо спрямо 

„истина“. 

Изберете едно от тези твърдения и го защитете или критикувайте с аргумент от 

две-три изречения. 6 т. 

Прочетете следното твърдение: 

5. „В Третото хилядолетие на Земята всички са заедно. Представете си, че се 

намирате в ислямска страна. Ваш близък познат ви обяснява, че Западът е завладян от 

егоизъм и материализъм и трябва да се води война срещу него. 

Какво ще отговорите? 4 т. 

Напишете Вашия отговор с две-три изречения. 
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Задачи по философски фрагменти 

Прочетете фрагмента и изпълнете задачите към тях. 

1. Формулирайте въпроса, който всъщност задават Хайдегер и Витгенщайн. 

2. Прекрасното, Доброто, Познанието – дали това са неща сами по себе си, или 

обикновени прилагателни, погрешно взети за същности? 

3. Кой от двамата – Хайдегер или Витгенщайн, е по-близо до истината според 

Вас? 

4. Дайте пример за погрешна формулировка, която създава философски (псевдо) 

проблем? 

„Ние се приближаваме вече до онази форма на питане, която е развита от Сократ, Платон и 
Аристотел. Те питат например: Какво е това – прекрасното? Какво е това – познанието? Какво е 
това – природата? Какво е това – движението?“ (Мартин Хайдегер. „Какво е това – философията“) 

„Постановката на философските проблеми се основава на погрешното разбиране на логиката на 
езика.“ (Лудвиг Витгенщайн. Логико-философски трактат) 

Задача за философските проблеми 

Как разбирате следните твърдения: 

А) Философските проблеми са вечните въпроси на човешкото съществуване Б) 

Философските проблеми са измислени. 

В) Философските проблеми са погрешни формулировки. 

Г) Философските проблеми са нерешими. 
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Тема 14. ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ  

И ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Публичното представяне и презентацията са изключително популярни техники 

за съобщаване на откритие, на ново изследване, на нов продукт и на всяка защита на 

дипломна работа, дисертация и подобен труд. 

За пръв път това важно умение е описано като изискване и компетентност в 

новите програми и изисквания на МОН по философия и по други учебни предмети. 

- Може да подготви кратко публично представяне с ясно изразена структура (въведение, 
изложение, заключение). 

- Може да онагледява представянето си с различни средства и технологии. 

- Умее да спазва предварително зададен времеви и съдържателен регламент за представянето. 
(Програма за 8. клас на МОН) 

Умението за публично представяне 

Публичното представяне е отделно умение, което може вече да сте усвоили в 

различни форми по различни изучавани предмети. Не е лесно да се изправим пред 

публика и да я убедим в нашата идея и нашето създание: резултат от проучване, писмен 

текст, доклад. Да се научим да се представяме публично е сложно умение, което изисква 

освен знания и умения по темата, и психологически контрол: спокойствие, фокусиране, 

убедителност, ясно и логично говорене, изслушване на въпроси и адекватни отговори. 

Умението за презентиране се учи продължително, докато всеки  изгради свой 

собствен модел. На практика умението е да следваме общи правила, но по свой уникален 

начин, който ни създава увереност.  

Публичното представяне е кратко, ясно, стегнато и последователно излагане пред 

публика на есе, доклад или мултимедийна презентация. 

Напишете кратко съчинение, което ще представите пред вашите съученици или в 

малка училищна конференция. Подгответе  и представете доклад или компютърна 

презентация на тема: Как се учи най-добре? 

Вашият текст или презентация трябва да има ясна структура: въведение, 

изложение и заключение. Текстът се представя в класната стая. Той може да дава отговор 

на въпроси като: 

Какво представлява ученето? 
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Моят стил на учене 

Как се учи най-добре? 

Друга възможна тема: 

Моите постижения и планове 

Какво е презентация? 

Вероятно вече сте правили компютърна презентация с програмата на 

Майкрософт Power Point или с Google Presentations. Презентацията се състои от 

слайдове (кадри) с текст, образ и хиперлинкове. Мултимедийната презентация включва 

текст, образи, хиперлинкове, звук и видео. 

Сподели твоя личен опит и предложения. 

Потърси в интернет, в книги и статии информация за придобиването на знания и 

умения. 

Проучи в учебника и в други източници какво казва науката за процеса на учене. 

Когнитивната психология специално изследва познавателните процеси. Тук особено 

важни са възприятието, въображението, паметта, мисленето. 

Как се запомня най-добре? Как да разбираме адекватно текст, понятие, теория? 

Как да извличаме най-същественото? Как да правим резюмета и обобщения? 

Как да представяме публично своите разработки? 

Как се прави презентация? 

Презентацията се прави в програма за презентация. Най-популярна е програмата 

на Microsoft: Power Point в групата програми Microsoft Office. 

А. Проучване 

Търсим с Google или друга търсеща машина в Интернет по ключови думи. 

Търсачката предлага списък от адреси (сайтове): текстове, образи, статии, книги, 

клипове, новини. Отваряме най-общите информативни адреси. Обикновено най-напред 

отваряме съответната статия в Уикипедия. Тук са събрани статии по най-различни теми. 

Може да проверим и англоезичните и други статии в Wikipedia. Но за добро и интересно 

изложение Уикипедия не е достатъчна. Преди всичко трябва да проучим компетентни 

разработки в електронни статии и книги. 
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Б. Формулиране на темата в заглавие и подзаглавия. 

В. Написване на текст, от който ще направим презентация. 

Това е наш авторски текст със заглавие и структура, която ще превърнем в 

презентация. 

Г. Създаване на презентацията в Power Point или друга програма. 

Слайд. Слайдът е кадър, който трябва да композираме. Той е ограничен по площ 

и тук се разполагат: заглавие, текст, образ, евентуално линкове и анимации. 

Текстове. Избор на фрагменти от нашия текст, базиран на проучените източници. 

Образи. Избираме образи към текста: портрети на известни учени или други 

образи. Статиите са придружени често с хубави и подходящи образи. 

Линкове. Добре е да проучим и връзките с други сайтове и да предложим 

хиперлинкове към слайдовете, но това е подходящо само за по-развити презентации. 

Анимации. Често в мрежата са публикувани интересни анимации, клипове и цели 

филми (Youtube). За една презентация обикновено има време само за кратки анимации 

или клипове. 

Д. Структура на презентацията 

Начален слайд със заглавие, автор, място, година, подзаглавие 

Слайдове по съдържанието на темата с избрани фрагменти, образи, линкове, 

анимация. 

Заключителен слайд. Тук поместваме подходящо заключение и списък с 

източници. 

Цялата серия от слайдове с тяхното съдържание трябва да е по една определена 

тема, зададена като задача от учителя. Не се отклонявайте от темата.  

Презентацията трябва да трае определено време от първия до последния слайд с 

възможност за въпроси и отговори. Разпределете добре времето си и съответно 

съдържанието във всеки слайд. 

Публично представяне 

Авторът трябва да представи пред публика (пред класа) своя доклад или 

презентация. Това означава преди всичко да спази определеното време, без да отнеме 

от времето на другите. Учителят решава колко време имаме за една презентация. 

Презентацията се представя в оборудвана с мултимедия и екран класна стая или 

специална зала. Може да се направи малка конференция. 
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Приготвената флашка с файла-презентация се включва в лаптопа и файлът се 

отваря в съответната програма. На екрана излиза заглавната страница на 

презентацията. Тук започва твоето обяснение.  

Въвеждаш в съдържанието на презентацията на фона на заглавния слайд. 

Включваш поред следващите слайдове. Обясняваш всеки слайд с неговия текст, образ 

и други елементи. Можеш да четеш от самия екран или от дисплея, или от текста. Най-

добре е да знаеш съдържанието и да го излагаш без четене. 

Текстът – доклад или презентация – трябва да има ясна структура: въведение, 

изложение и заключение. 

Основни правила 

Определяне и спазване на темата и обхвата на представянето. 

Определяне и спазване на регламента за представяне: време за устно изложение 

на вашия написан текст, време за въпроси и отговори. 

Презентацията се разработва върху една тема с написан текст и подготвени 

образи (схеми, снимки, рисунки, анимации). Тя може да съдържа линкове и дори клипове. 

Презентацията е серия слайдове, които представят темата за определено време. 

Началният слайд съдържа: заглавие, автор, клас, училище, година. 

Първият слайд съдържа идеята и плана на презентацията.  

Определен брой слайдове представят съдържанието на темата в текст и образи. 

Последният слайд съдържа заключение. 

Крайният слайд съдържа списък с използваните източници и дата. 

Някои слайдове може да съдържат хумор: анекдоти, картун (рисувани ситуации), 

карикатури. Хуморът освежава представянето, създава позитивно настроение и сваля 

напрежението. Освен това смешките помагат за запомняне на съдържанието. 

Направете презентация, която ще представите пред вашите съученици, в 

„ателие“ или в малка училищна конференция 

Докладът (есето) се представя устно, а презентацията се представя с мултимедия 

на екран в класната стая или оборудвана зала. 

Равносметка 

Овладявате ново умение: подготовка и представяне пред класа. 

Това е изключително важно за вашето бъдещо развитие: в по-горните класове, 

във втората фаза на средното образование, като студенти и най-вече във вашата бъдеща 

работа.  
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В резултат на упражненията по тази тема ще можете да подготвите кратко 

публично представяне с ясно изразена структура (въведение, изложение, заключение). 

Ще проучите техники за ефективно учене. 

Ще можете да онагледява представянето си с различни средства и технологии. 

Ще се научите да спазвате предварително зададени времеви и съдържателен 

регламент за представянето. 

Примерни пезентации по тази тема 

Презентация. Как се учи най-добре? Примерни пунктове 

Въведение 

Разбиране 

Запомняне 

Решаване на задачи 

Игри и дискусии 

Възпроизвеждане 

Създаване на собствен продукт 

Заключение 

Презентация. Моите интереси, постижения и цели. Примерни пунктове 

Моята детска мечта: какъв/каква исках да стана 

Моето развитие досега: най-успешни предмети от програмата 

Какво най-обичам да правя 

Какво ми се удава най-лесно 

Моите досегашни достижения: успех, награди, класирания, участия 

Какво ми дава училището? 

Какво ми дава хобито? 

Какво ми дава спортът? 

Как ще вадя хляба си? 

Искам ли да преуспея и как ще го направя? 

Огромни са възможностите на презентациите и можем да ги видим навсякъде: в 

училище в часовете по физика, химия, биология, история, на конференции, в материали 

от интернет, в Youtube, във фирмите при представяне на нов продукт, в научните 

институти и в университетите. 

Затова умението да представиш своя продукт публично, визуално, интерактивно, 

с мултимедия,  е силен залог за успех.  
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Уважаеми учители, вие сами можете да пробвате, а навярно вече сте изпитали, 

силата на презентациите като съвременна комуникация с публиката. Поощрявайте 

учениците си да правят презентации и да ги представят в клас. 
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Тема 15. УЧЕНИЧЕСКИ ПРОЕКТ 

Проектите са основна форма на обучение и дейност в часовете по Свят и личност 

в 12 клас от въвеждането на дисциплината през 2005 г. В самата програма създаването 

напроекти е водеща компетентност. 

В новата програма ученическият учебен или социален проект по философия е 

записан като една от водещите познавателни и функционални компетентности. 

Осъществява самостоятелно групово или индивидуално проучване по теми от учебната 
програма. 

- Представя резултатите от проучванията си. 

- Създава конкретни продукти (презентации, текстове, творчески форми – колажи, филми, 
блогове, уикита...). 

В учебниците и помагалата по Свят и личност са развити схеми и примерни 

проекти за различни сфери и социални институции: училищен проект, общински проект, 

регионален проект. Традиционно е вече изпълнението на учебни проекти по определена 

тема, които представляват индивидуални и групови проучвания. 

В учебника Философия за 8.клас  разработваме примерен проект по темата: 

Зависимости и освобождаване (урок 31). 

Учебен проект 

Тук ще направим учебен проект: самостоятелно индивидуално или групово 

проучване по тема от учебната програма с публично представяне във вид на текст, 

графики, плакати, анимации, презентация. Друга група продукти може да е: блог с 

текстове, анимации, колажи, графики и клипове. 

Нека темата на нашия проект да бъде: 

Зависимости и освобождаване 

План на дейностите по проекта 

1. Създаване на група или поемане на личен ангажимент за осъществяване на 

проекта. 

2. План на проекта, фази на осъществяване. Каква е крайната цел: текстове, 

графики, презентации, блогове и т.н. 

3. Проучване: създаване на библиография от линкове и заглавия за проучване, 

събиране на текстовете от библиографията, събиране на графики, бази данни, таблици, 

илюстрации, клипове, филми. 
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4. Намиране на колекция от подходящи тестове, анкети, игри 

5. Написване на текст 

6. Оформяне и попълване на таблици и графики. 

7. Създаване на презентация 

8. Публикуване на блог (уики, колаж и др.) 

9. Представяне на продукта пред класа или пред по-голяма аудитория в 

училището 

10. Организиране на конференция или хепънинг. 

Проектирането като дейност 

Проектите са един нов вид компетентност. Те се развиват и налагат в системата 

на нашето образование в последното десетилетие.  

В тесен смисъл проектът е образователен – той е разработка на тема от 

програмата и науката, на тест за проверка на знанията, на презентация спезциално. 

В широк социален смисъл проектирането е създаване на план и изпълнение на 

план за дейност в рамките на институция на гражданското общество и държавата. 

Проектирането в най-широк смисъл е типична интелектуална дейност. Хората 

проектират своето бъдеще, своите стратегии, задачи и действия.  

Ние, хората, имаме мечти. Те се формулират като цели. Целите се подреждат на 

голеами и малки, на далечни и близки. Стъпка по стъпка вървим към реализирането им. 

Целите се изпълняват. Мечтите стават реалност. Това зависи от нас. 

Човек може да проектира във времето какво ще направи и как ще го направи. 

Само тогава изпълнението на целите му е относително гарантирано.  

На границите на две хилядолетия, в началото на 21 век, всред взрива на 

информационната култура и глобализиращата вълна, проектирането става основна 

форма на смислено действие. 

Учените проектират изкуствен интелект, генно регулиране, всеобщо достъпно 

знание, сръчни роботи и какви ли не други неща. Инженерите проектират компютри, 

роботи, свръхмодерни сгради, генни намеси и летене до звездите.  

Ние всички участваме в тази вълна. 

Учениците нямат друга алтернатива и трябва да могат да проектират. Те трябва 

да усвоят умението рационално да се целеполага и рационално да се строи веригата от 

действия за изпълняването на целта. Това е същността на проектирането. 
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Да правиш проекти значи да си адекватен на съвремието, да си рационален, да се 

реализираш и да спечелиш от своя труд. 

Проектът в тесен смисъл е нов за нас вид дейност. Става дума за огромната вълна 

от проекти за социални дейности, по реформата и в науката. Тези проекти се предлагат 

и се финансират от фондации и институции в България, Европа и в целия свят. Те 

ангажират идеите и възможностите на хора от най-различни въэзрасти и социални групи. 

Проектите следват стандарти за форма и съдържание, изисквани от предлагащите 

темите и фхинансите организации. Тези проекти са поле за творческа изява и източник 

на средства за интелектуалци, докторанти, студенти и други професионилисти и 

учащи.  

Учениците трябва да могат да проектират най-различни неща: от човека на 

бъдещето до еднна матура. Дори есето изисква план и форма. То може да се проектира. 

Една задача може да се решава като проект – по стъпки. Проект представлява едно 

тематично задание, което всеки ученик разработва индивидуално и самостоятелно. 

Проектите се оценяват. 

Структура на проекта 

Тема на проекта 

Цел на проекта 

Автори 

Сътрудници 

Дейности и действия по изпълнение на проекта 

Срокове за действията по проекта 

ПЛАН на проекта 

Нужни ли са пари за осъществяване на проекта? 

Финансова сметка на проекта 

Финансиране – източници 

Финансиране – действия по осигуряване на пари за проекта 

Осъществяване на проекта: 

Изпълнители, задачи, срокове, контрол 

Докладване 

Равносметка на изпълнението 
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Тази схема е примерна. Тя варира в зависимост от темата и целта на проекта. 

Проектите са лични и колективни. Те засягат неотменни дейности по нашия жизнен път 

или представляват социален принос към живота на училището, общината, града, 

страната България. 

Примери за проекти в училище 

Постоянна училищна фотоизложба 

Колективен проект 

Направете конкурс за снимки с определени изисквания към тематиката и размера 

на отпечатаните снимки. 

Подберете най-добрите снимки или репортажи. 

Подредете ги по подходящ начин на видно място в училището. 

Обновявайте изложбата всеки срок. 

Училищен стен-вестник 

Колективен проект 

Как се прави вестник? 

Редколегия 

Заглавие 

Тематика 

Сътрудници 

Страниране/ Как ще изглежда вестникът? 

Кой ще изготви формата на вестника на компютър? 

Уебсайтът на училището 

Колективен проект 

Уебсайтът на вашето училище го включва в глобалното виртуално пространство 

и сте видими и известни за всеки, който се заинтересува.  

Обогатете вашия уебсайт с нови интересни моменти от: 

История на училището: създаване, развитие, събития, празници, срещи 

Видни личности, учили тук 

Имена, биографии, приноси към културата и към училището 

Какъв е пътят на завършилите това училище? Кой какво прави сега? 

Издирване на бивши съученици, среща 

Албум с електронни снимки 
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Как се прави уеб-страница: проучете въпроса и намерете нужните сътрудници за 

това! 

История на моя род 

Личен проект 

Изследвайте историята на рода си с помощта на разговори с близки, родители, 

прародители. 

Проучете наличните писмени документи. 

Проучете наличните публикации. 

Свържете се със съименници и съ-родници от други селища и споделете 

информация. 

Напишете резултатите малък труд „История на моя род“ 

История на моето селище 

Колективен проект 

Направете творчески колектив. 

Проучете близкия исторически музей за налични артефакти от вашето селище 

Проучете в библиотеките и в Интернет за налични материали: истории, доклади 

от археологически разкопки, научни статии по етнография, история и други. 

Напишете доклад и го придружете със снимки. 

Разпечатайте доклада и го оставете в библиотеката на училището. 

Културните паметници в нашия район 

Колективен проект 

Навсякъде в България са намерени и продължават да намират остатъци от 

гробници, съкровища, отделни вещи и паметници от стари цивилизации. Намерени са 

поселища от най-древни, първобитни култури. Тук са живели векове наред траките, 

които са оставили многобройни погребения, богати гробници, удивителни светилища  и 

съкровища. Руини на древни крепости се намират по възвишения и върхове. От времето 

на приемането на християнството датират множество църкви, манастири, свети места 

А най-вероятно повечето следи си остават под земята. Обикновено няма 

достатъчно средства за разкопки. Другият голям проблем е опазването на нашите 

културни паметници. Много от тях са оставени неохранявани. Не се изискват такси за 

посещения на повечето от историческите места и не се събират средства за тяхното 

поддържане и възстановяване.  

Какво може да се направи по въпроса? 

Посетете местните музеи. 
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Проучете какво се прави сега от местните власти, от Правителството, от 

неправителствени фондации и организации. 

Направете проект и се обърнете към местната общинска власт. Поискайте 

подкрепа. Организирайте експедиция.  

Малцинствата при нас и работата на общинската власт  

Колективен проект 

България е етнически нееднородна. Във вашето селище или наблизо сигурно има 

етническо или религиозно малцинство. 

Има ли във вашето училище ученици от други етнически групи? 

Какви са отношенията и общуването между етническите българи и етническите 

турци, роми, арменци, евреи и други малцинства при вас? 

Как живеят хората от малцинствата? Имат ли работа, учат ли децата им, как се 

прехранват?  

Какви занаяти практикуват? 

Познавате ли техните обичаи, празненства, ритуали, музика, религиозен живот? 

Какво се прави в метната община за интеграцията на ромите? 

Желаят ли ромите действително интеграция? 

Как държавата и общината подпомага безработните от малцинствените групи? 

Как хората от малцинствените групи се отнасят към помощите? 

Как стои въпросът с престъпността в малцинствените групи? 

Матура и дипломиране: моята близка цел 

Личен проект 

Моят текущ успех 

Достатъчен ли е ? Истински ли са оценките и особено шестиците, които 

получавам? Как ще ме оценят вън от училище?  

Как да повиша своя успех? 

По какво трябва да се явя на матура? 

Матури по задължителни предмети. 

Матура по избран от мен предмет. 

(Матура по Философия?) 

Как да се подготвя най-добре? 

Какво най-добре мога да правя? 

Дайте си сметка за какво най-много ви бива. Напишете за вас: Какво мога да правя 

най-добре? 
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Помислете какво предимно искате да правете през остатъка от живота си? 

Обичате ли да се занимавате с книги, да четете, да пишете, да преподавате? Обичате ли 

компютрите и какво бихте могли да постигнете с тях? Дали занимавката е само 

потребителска, или ви идват идеи и проекти за осъществяването им.  Можете ли да 

програмирате? 

Какви са Висшите училища, които ме интересуват в България? 

Имайте предвид качеството на обучение в различните висши училища у нас. 

Вижте техните уеб-сайтове. Проучете ги.  

Какво ще ми се удаде най-добре като специалност? 

Това е решаващият въпрос. Всичко останало е второстепенно в сравнение с това. 

Това, което обичате, не винаги е това, което можете. А това, което можете, не винаги е 

перспективно или добре платено. Това пък, от което можете да спечелите повече, може 

да не ви привлича.  

Решете сами какво искате. 

Знайте, че лесните начини за успех в живота са изключение, ако не се броят 

незаконните начини. Например печалбата от тотото с достатъчно горям размер е толкова 

невероятна, че  не бива да се включва в сметката.  

Проучете внимателно специалностите, които ви интересуват. Проучете 

финансовите условия. Вземете предвид репутацията на висшето училище. Осведомете 

се дали то се признава на Запад.  

Бъдете концентрирани и отговорни! Това е вашият живот! 

Какво представлява Бизнес-планът? 

Личен или колективен проект 

Бизнес-план е изключително отговорен проект.  

Това е проверен, строг и разчетен по много показатели план, който служи за 

стартиране на нов бизнес и съответно за вземане на заем от банка за този бизнес. Банките 

не дават заеми над определен минимум без такъв бизнес-план. В този бизнес план е ясно 

посочен предмета на дейност, описани са дейностите, услугите и стоките, които се 

предлагат за производство. Описват се необходимите ресурси, техника и работна ръка, 

с които се започва производството или търговията.  

Финансовите ресурси служат за закупуване на място, за строеж или наемане на 

сграда или помещения, за купуване на машини, за наемане на работници и сътрудници. 

Още цял ред други по-второстепенни разходи са включени тук. 
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Проучването на пазара в един бизнес-план е задължително. Вие трябва да имате 

собствени данни, получени по най-достоверен начин, за пазара, търсенето на стоките и 

услугите, които предлагате. Трябва да познавате конкурентните фирми, които са вече на 

пазара преди вас. Трябва да познавате техните обеми (дялове) на пазара, техните цени, 

качеството на техните стоки и услуги.  

Разбира се, трябва да разработите услугите и стоките, които ще произвеждате и 

продавате: стоки и услуги, видове, качество, количество, себестойност, цена. 

Най-важно е да докажете, че имате място на пазара – свободно от конкуренция 

или заето, което ще отнемете от конкуренцията с цени, качество и други показатели. 

Изчислете вашите разходи по периоди. Сметнете нужните пари за старт. 

Направете си проучванията, бизнес-плана и потърсете нужните средства. 

Обикновено хората нямат всички нужни средства за старт в бизнеса, и се обръщат 

към банки. Днес състоянието на българската банкова система е много добро. Предлагат 

се всевъзможни кредити. По-малки кредити можете да изтеглите само срещу заплата или 

други минимални източници на обезпечаване. Нали знаете, че всеки кредит се 

обезпечава! Т.е. вие гарантирате, че ще изплащате кредита. Това става по различни 

начини: вноски от доказана редовна и достатъчно голяма заплата; поръчители, които 

гарантират че ще поемат дълга, ако вие не успеете; ипотека на жилище или друг имот; 

ипотека на машините, които купувате, на сградите, които строите и т.н. 

Възможности за следване в чужбина 

Следването в чужбина може да е престижно, но съвсем не винаги е по-високо 

качествено от това в нашето най-добри висши училища. 

По правило следването в чужбина е платено и при това много скъпо! 

На Запад няма да разполагате с тази среда, приятели, начин на живот, както тук. 

Ще трябва да промените навиците си, общуването си, както и да се приспособите към 

чужда култура.  

Намерете сайтовете на университетите зад граница, които ви интересуват. 

Внимателно ги проучете. 

Какъв чужд език владеете? Ако не владеете отлично съответния език, просто 

нямате шанс. В някои университети организират курсове по съответния език за 

чужденци.  

Зачита ли този Университет онова, което сте научили тук? По правило новите ни 

държавни стандарти и програми в средното образование са съгласувани с тези на Запад.  
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Какви са изпитите, които трябва да положите?  

Какви са евентуалните стипендии, които това висше училище предлага? 

Какви са учебните такси? 

Какви са възможностите за настаняване? Има ли общежития за чужденците? 

Какви са цените на свободните наеми, храната и другите разходи в съответната 

страна.  

Консултирайте се със своя учител, но когото се доверявате, с родителите си, с 

ваши познати, които вече следват там.  

Направете си програма за подготовка и я изпълнете. 

Намерете нужните документи за кандидатстване. 

Успех! 

Работа в България и в чужбина  

Какво искате да работите? 

Смятате ли да растете в работата, или засега търсите препитание? 

Какво можете да правите? 

Проучете възможностите във Вашия град или там, където искате да се 

преместите: 

Фирми 

Работни места 

Заплащане 

Условия за приемане на работа. Вид на работата. Договори 

Условия и перспективи за растеж и професионално усъвършенстване. 

Настаняване и всекидневни разходи. 

Културите по Средиземноморието: Гърция, Турция, Италия, Испания, 

Португалия – са подобни на нашата. Навиците, обичаите, формите на работа, общуване 

и развлечение, са подобни на тези у нас. Северните хора: шведи, норвежци, датчани, 

холандци, белгийци, и донякъде немци, австрийци и особено британци, са доста 

различни от нас. Там имате да преодолявате силно отрицателни нагласи, големи разлики 

в манталитета, голяма въздържаност в общуването, високи бариери и изисквания за 

сближаване. Критериите за оценка на работата в тази част на Европа са по-строги.  

Проучвайте всичко, разпитвайте познати, усвоявайте опит от онези, които вече 

са били там! Живеят опит е най-важен. Но все пак ние сме различни и това, което 

разказват и оценяват едни, няма да се окаже същото за други.  
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Бъдете много внимателни, много съсредоточени, много отговорни. Впрегнете 

цялата си сила и всичките си възможности, и трябва да успеете. Ако пък не успеете, 

животът продължава. 

Да си намериш хубава работа в България, да успееш и да постигнеш 

благосъстояние в родината си, където са твоите близки и където ти си ти, от това по-

хубаво няма.  Успехът в Родината е най-истинската реализация, не само защото сте си у 

дома, а и защото изграждате собствената си родина. 

Трябва да превъзмогнете недоволството, разочарованието, а понякога и 

отчаянието, което ни спохожда тук. Ние все пак се измъкваме от доста тежко положение. 

Вървим напред и ще бъде това, което заслужаваме. ЩЕ БЪДЕМ ТОВА, КОЕТО 

НАПРАВИМ ОТ БЪЛГАРИЯ! 
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