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Тема 1
ВЪВЕДЕНИЕ

ФИЛОСОФИЯТА КАТО ИГРА  
В ГЛОБАЛНАТА ВИРТУАЛНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Скъпи колеги,
Преподавам Методика на философските дисциплини от 

2008, а от 1991 работя по нови учебници, помагала и учебна ли-
тература за средното училище.

Ситуацията в българското училище търпи бързи промени и 
аз не съм вътре, за да ги изпитвам. Но отвън нещата се виждат 
понякога отчетливо. Днешните ученици са деца на нова култура, 
виртуалната. Виртуалната култура е лесно достъпна, въвличаща 
до самозабрава и предлага цял един нов свят. Този свят е глобален 
и в него няма граници. Културата на четенето се променя драс-
тично. „Високата литература“ дава място на масовата литература. 
Книги се предлагат повече от всякога, но се стеснява силно кръ-
гът на четящите. Тиражите у нас и по света се свиват. Безвъзврат-
но в миналото са тиражи от порядъка на стотици хиляди и дори 
на десетки хиляди. И най-добрите книги у нас се продават в ня-
колко хиляди броя в печатен вариант. В същото време електрон-
ните книги набират скорост. Предпочитат се безплатните елек-
тронни книги.

Нямам точна информация колко се чете философия, но фи-
лософията изчезна от висшето образование с изключение на фи-
лософските факултети. Тя се учи в средните училища, но тук ни-
вото на трудност и обемът на текстовете намалява силно за 
сметка на образите: снимки, рисунки и схеми.

Големите обществени библиотеки не се пълнят както преди, 
но се чете. Чете се предимно масова литература. Разбира се, вина-
ги има ентусиасти и силно заинтересувани от сериозната литера-
тура и философията, които четат много за днешно време. Но по-
вечето любители, учащи и дори специалисти вече не четат печат-
ни книги, а намират в Мрежата електронни варианти. Аз също не 
купувам толкова книги, колкото преди, и не ходя по библиотеки 
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както преди. Защо – ясно е: защото в Мрежата има почти всич-
ко, включително и философия.

В час смартфоните са изключени, но после се включват. Всич-
ко интересно е в тях: номерата на приятелите, електронната 
поща, интернет. Тук са социалните мрежи. В смартфона е камера-
та, с която може да се заснеме всеки интересен момент и веднага 
да се сподели навред из огромната мрежа.

Електронните „играчки“: смартфони, таблети, лаптопи, на-
столни компютри и още какво ли не (докато тази лекция се из-
ползва, ще дойдат нови), са мощни и глобални средства за ко-
муникация. И далеч не само за комуникация. На своите табле-
ти и компютри ние проучваме, купуваме, продаваме и извърш-
ваме административни операции. Държавата с нейните функции 
постепенно се дигитализира. Все повече услуги се извършват он-
лайн. В интернет ние общуваме със събеседници от цял свят, сва-
ляме и качваме книги и клипове, четем, пишем, играем, гледаме 
филми, рисуваме, обработваме снимки, и още какво ли не. На 
таблети учениците вече учат уроците си.

Днешните ученици, освен всичко останало, което ги отлича-
ва от нас, са много по-задоволени. Те много рядко работят, мно-
го рядко помагат в семейния бизнес, по правило нямат собстве-
ни доходи, не са финансово самостоятелни и разчитат за всичко 
това на своите родители. 

Те вече имат трайни навици да получават благата на живота 
наготово. Няма ги отдавна изморителните часове в труд в семей-
ното стопанство. Самите родители на село и в малките градо-
ве вече малко се занимават с дребно земеделие. Родителите вече 
искат от децата си само да учат или по-точно да носят отлични 
оценки и ги снабдяват с всичко необходимо за това. Живеем в 
много по-богато и уредено общество в сравнение с това преди 
четвърт век, половин век. Затова днешните ученици като цяло не 
са научени на труд, повечето не могат да полагат упорити усилия, 
освен при ясна и материална цел.

Отличната оценка навярно е най-желаното благо и цел в учи-
лище. Тя трябва да бъде получена, независимо дали личните уси-
лия и резултати я заслужават. Оценка „отличен“ вече не значи „от-
личителен“, „изпъкващ сред другите“. Тя е най-масовата оценка. 
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Това отстъпление на учителите и професорите вече е повсеместно.
Освен на виртуалната култура, днешните подрастващи са 

деца на пазарното потребителско общество. Всички около тях 
и самите те все повече говорят за стоки и пари. Как да получим 
най-новите маркови електронни играчки, модните облекла и 
спортни стоки? Как да стигнем до такова образование, което ще 
носи високи доходи и достъп до благата на цивилизацията в XXI 
век?

Какво да уча, за да получавам голяма заплата?
Какво да взема от училище, за да следвам в добър западен уни-

верситет?
Какво в училище ме подготвя за пазара? 
Какво получавам по дадения предмет, което да ме направи 

конкурентен?
Какво ще получа от моя учител, ако направя доклад, презен-

тация, проект?
Какво ще получа, ако съм научил и разбрал урока, ако вземам 

участие и ако говоря добре по новата тема?
Всичко се измерва с изгодата, и сякаш все по-малко място ос-

тава за чистия порив, ентусиазма, творческото хоби, любозна-
нието, интереса, задълбочаването в трудни проблеми.

Виртуалната култура в потребителска цивилизация ни пра-
ви виртуални потребители. Ние живеем по няколко часа на ден 
с очи в дисплея на компютъра, лаптопа, таблета и смартфона. От-
минават посещенията в библиотеки и дългото търсене в катало-
зите, поръчването на книги и търсенето на нужната информация 
в тях. Сега дори специалистът, а какво остава за любителя, може 
да намери задоволителна информация в мрежата с няколко клик-
вания. Вездесъщите Google, Youtube, Wikipedia и подобни порта-
ли и сайтове правят информацията лесна и евтина, на практика 
безплатна „стока“. 

Децата и подрастващите са много по-напред в тази култура. 
Специфичното за тях е, че те търсят и намират игра във всич-
ко това. Те общуват много повече от нас на своите смартфони 
и макар че не ги използват в клас, те и таблетите са техните уни-
версални инструменти за общуване, за игра и за учене във все 
по-силна степен. Тийнейджърите намират в мрежата всякакви 



10 Mетодика на философията в училище

игри, някои са цели саги и сериали с десетки епизоди  любими ге-
рои като масово гледаната в последно време „Игра на тронове“.

Обучението в някои страни като Финландия, чиято отворена 
образователна система наскоро нашумя, е адекватно на съвремен-
ната културна ситуация със своите интерактивни и екипни ме-
тоди на работа и интензивното включване на играта. Наисти-
на познанието се обогатява и усложнява с всяка измината годи-
на. Знанието е огромно, и глобалната свързаност го прави необ-
хватно. Ние и още по-малко учениците не сме в състояние да го 
овладеем. Но което ни потрябва, можем да го намерим. За да ус-
пеем в търсенето и усвояването на конкретни и специални зна-
ния и компетентности, трябва да знаем как се получават и овла-
дяват те. Понякога е наложително, понякога даже е интересно да 
се включим в начина, по който се създават знанията, в изследване-
то. Изследването в процеса на обучение не може да повтаря на-
учното изследване, но може да го имитира и превърне в игра.

Наложително е въвеждането на играта в часовете по фило-
софия.

Това става с нови техники на преподаване и учене, използва-
щи както интересите и мозъците на тийнейджърите, така и огро-
мните възможности на виртуалната среда и реалните ситуации в 
училище и извън него.

Ученето на философията постепенно се превръща във вълнува-
що виртуално пътешествие. Ние пътуваме без граници до всяка 
точка на планетата и на много места във Вселената без да излиза-
ме от дома. Ние се пренасяме в миналото и в бъдещето с виртуални 
„машина на времето“, въплътени в удивителните съвременни при-
ложения и ресурси, и тези пътувания стават все по-богати.

Така вече можем да направим от курса по философия вълнува-
що пътешествие.

На пътешествие ние обикаляме, оглеждаме, вникваме, впечат-
ляваме се, удивляваме се, играем и отнасяме по нещо в главите си. 
То остава завинаги в нас като брънка от безкрайно сложната, уди-
вителна, прекрасна тъкан на света, в който сме родени, живеем и 
ще напуснем един ден.

Игровото начало и пътешествието се реализират от множе-
ство задачи-игри. 
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Всяка порция ново знание, всяко упражнение, всяка задача 
могат да се превърнат в малка игра:

▶  интересни житейски ситуации;
▶  малки провокации с въпроси, мозъчни атаки: „Какво е реше-

нието, какво ще направиш, как ще постъпиш?“;
▶  разказване на истории, заредени с въпроси и отговори;
▶  виртуални и реални проблемни ситуации (казуси): „Нека си 

представим, че…“;
▶  философски експерименти: „Какво би станало, ако…?“;
▶  попълване на въпросници за себепознание: „кой съм, какъв 

съм, как ме приемат другите, какво правя най-добре, как уча, 
толерантен ли съм, имам ли самочувствие, имам ли емпатия, 
конфликтен ли съм, какви са моите вкусове и интереси, кои 
са моите групи, какви са моите зависимости?

Игрите могат да са индивидуални, за двама, за малък екип, за 
клас. Философстването е разговор с обмяна на мнения, аргумен-
тиране, критика. Всички тези диалогични форми могат да се пре-
върнат в игри, например:

▶  ролева игра: разиграване на житейски ситуации с участници;
▶  игра-дискусия между двама;
▶  кръгла маса („философски кръг“);
▶  „горещи столове“ за бързи отговори на въпроси, аргументи-

ране и критика;
▶  отборни състезания или миниконференции в клас или някол-

ко класа по тези и антитези.

Ролевите игри са безкрайно поле, което увлича: „Нека аз иг-
рая чужденец, а ти местен“, „Нека влезнем в кожата на един за-
творник“, „Нека изиграем политик или мениджър, съдия или 
свидетел“.

Вече четвърт век и повече създавам учебници, учебни те-
традки, антологии и всевъзможни помагала. От самото начало 
на моята работа с учебници съм създавал нови техники за инте-
ресно учене на философията:

▶  философията като пътешествие (от 1992);
▶  философски текстове и формите на работа с тях (от 

1992);
▶  теми за дискусия (от 1992);
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▶  тестове по философски теми (от 1992);
▶  философските казуси (от 1994);
▶  илюстрациите към теми и понятия шеговити и сериоз-

ни (от 1995);
▶  задачите като игри (от 2001);
▶  диалозите и вицовете (от 2001);
▶  провокациите и мозъчните атаки (от 2002);
▶  първата мултимедия по философия (от 2006);
▶  въпросници за себепознание (от 2017);
▶  ролевите игри (от 2017);
▶  дилемите (от 2018);
▶  мисловните експерименти (от 2019).
Сега сме на нов етап с нови програми и нов вид учебници. 

Учебниците вече са не само текстови, но и визуални инструмен-
ти, богато илюстрирани и интерактивни. Навлязоха електрон-
ните учебници (варианти) със своите ресурси: изпъкващи поня-
тия и малки задачи, задачи и тестове онлайн и офлайн, звукови 
ефекти, увеличаващи се образи и картини, анимации, презента-
ции, видео материали.

Всичко това не бива да ни отдалечава от знанието, а да го обо-
гатява. Лесното разглезва, лесните достъпи до всичко и лесните 
решения лишават подрастващите от житейско съзряване чрез 
трудностите и тяхното преодоляване, в проблемите и острите 
ситуации, в които да вземаме решения. Потребителските навици 
ни лишават от собствена уникалност, от търсене и усилие, от взе-
мане на решения и носене на отговорност. Това е така и за подра-
стващите, и за самите нас. 

Призванието, дългът и отговорността не са изчезнали. Те дви-
жат професиите и особено учителската професия, движат нрави-
те и обществото напред и поддържат жива цивилизацията. Нека 
не се превръщаме в автоматични функции на потребителското 
общество. Нека властта и парите не пречат на нашите високи 
критерии и образователни цели. 

Нека избираме винаги само по-доброто. По-качествения, а 
не по-лесния учебник; по-ефективните техники, а не онези, 
които ни лишават от изисквания; по-полезните, по-истинните и 
в по-висока степен научните материали, а не онези, които нама-
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ляват усилията. Защото избирайки само по-лесното и по-дос-
тъпното, ние неусетно вървим към безотговорно бездействие и 
водим учениците към невежество или ги следваме по този път. 
Да, всичко в учебните материали трябва да е възможно най-дос-
тъпно за възрастта на учениците, но не на цената на отстраня-
ване на важни теми и проблеми и на невежество.

Като преподаватели все по-често се озоваваме в ситуация да 
не знаем нещо ново, което някои ученици са научили в мрежата, 
да не можем неща, които учениците могат. Това не е унизително, 
а е мотив за нашето развитие. Налага се да се образоваме в ход, 
да наваксваме, за да сме винаги напред и да служим на бъдещето, 
а не на миналото. Това, че съм изостанал от най-новите открития 
например в психологията и невронауката, не означава и не опра-
вдава изключване на съвременната наука. Просто проучвайте, в 
мрежата има всичко, самообразовайте се и така ще бъдете вина-
ги пред своите ученици в компетентността по предмета и заедно 
в една общност. Когато се случи да научим нещо ново и важно от 
ученик или студент, нека приемем това с усмивка и благодарност.

Опасностите от необятната информационна среда могат да се 
обърнат в предимства. Това значи да използваме огромното ди-
гитално и образно богатство в ресурс за развиване на познания и 
умения на съвременни нива. Защото каква е ползата от всички чу-
деса на съвременната цивилизация, ако те ни правят пасивни и 
безмозъчни потребители с манипулиран вкус, мислене, интереси 
и убеждения? Вместо слаби, неадаптивни, неориентирани и без-
помощни сами да решават проблемите си, да се развиват в про-
фесиите и да постигат успехи и удовлетворения, ние можем да 
развиваме богати, способни и силни личности.

Тези лекции не са научна монография по философия на образо-
ванието или дидактика, анализираща определен теоретичен про-
блем. Това са теми за техники и ситуации в обучението по фило-
софия в средните училища. Теориите да останат за научните пуб-
ликации и дебати, а ние да се фокусираме в технологиите. Такава 
е стратегията ми като автор и преподавател по методика.

Март 2019
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Тема 2
ЗАЩО ФИЛОСОФИЯ В XXI ВЕК?

Защо философия в XXI век?
Криво разбраната свобода
Преход между две епохи
Какво да се прави?

Въведение
– Защо учим философия?
Такъв въпрос със сигурност е задаван на всеки учител, особе-

но от по-активните ученици. Той може да има и по-остра форма 
като например: 

– Защо ни занимавате с тези безсмислици (глупости)?
– Какво ще ми дадат изреченията на Августин и Декарт, изка-

зани преди хилядолетия и столетия, за моя живот?
Учителят е предизвикан да обоснове смисъла на философията – 

един от „вечните“ ѝ проблеми. Разбира се, давани са убедителни 
отговори като този на Ясперс за граничните ситуации. Можете 
въодушевено да обясните, че философията е светоглед и осмисля-
не на живота и без нея един цивилизован човек не може да жи-
вее смислено. Този отговор не е безспорен. Най-малкото, факт е, 
че милиарди хора по света живеят без да учат философия, учени-
ците са живели досега без да я познават и ще продължат да живе-
ят, без да са вникнали в нея. В повечето страни със съвременно 
средно образование изобщо не се изучава философия.

Разбира се, същият въпрос може да се зададе с различна сила 
за всеки от учебните предмети. Защо се учи история и литерату-
ра, математика и физика? Може да се подложи на съмнение дори 
самата грамотност. Може да се живее без всичко това, както са 
живели, и то достойно и смислено, хората преди задължително-
то всеобщо образование.

Това е решаващ момент за изпитание на учителя, на неговия 
педагогически опит и такт, и на него като човек. Как учителят ще 
се справи с това изпитание? От това зависи неговия успех в часо-
вете по философия.
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Защо философия в XXI век?
Какво получават учениците в часовете по философия?
Защо им е философия на подрастващите?
Можем да кажем, че философията осмисля живота или че е 

незаменима ценност за духа. Няма как да убедим с това ученик, 
който още не е осъзнал тези неща или просто не ги признава. В 
повечето страни по света, и то най-вече на Запад, не се препода-
ва философия в училище. Как там тийнейджърите осмислят жи-
вота си, стават специалисти, граждани и хора със съвременни на-
гласи и разбиране на света? Да уверяваме учениците, че европей-
ската философска традиция е жизнено необходима за тяхното 
израстване в XXI век, не върви. Жизнено необходимо е онова, 
без което не може, а това е ориентацията в съвременната циви-
лизация, в житейските ситуации, в съвременните технологии, в 
гражданското поведение. Наистина можем да цитираме Лок с те-
орията за човешките права и разделението на властите, или Кант 
за свободата като закон, или Фром за бягството от свободата. Но 
най-вече са необходими анализи и разбиране в какъв свят живеем 
сега, кое е трайното и непреходното в ситуацията ни на тази пла-
нета и кое е съвсем ново, изискващо да го разберем и да вървим 
напред. За новото има съвременни автори и текстове като Ви-
тгенщайн и Кун, Докинс и Парфит, и цяла редица съвременни 
учени и хуманитарни мислители.

Никой не пита защо им е на подрастващите история или ли-
тература, математика или биология. А да питаш защо им е ин-
форматика, е просто неуместно. Учениците учат уроците и ре-
шават задачите, давани от учителите, и получават своите оцен-
ки. В часовете по философия този смисъл не е очевиден и дори 
не е ясен. Умните ученици неизбежно си изграждат нагласа. Уче-
бен предмет, в който няма съвременни научни знания, а се зада-
ват „вечни въпроси“ и се дават отговори само от далечното мина-
ло и само от континентална Европа, е съмнителен. Казвам това, 
защото сме в такава среда: в университетите са ни учили предим-
но на това. Но повтарянето на „свещени истини“ като в религи-
озните догматики не помага.

„Философията осмисля нашия живот“; „Диалогът ни прави 
хора“; „Философията е всеобща наука“; „Философията е най-цен-
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ното знание, което обосновава частните науки“. Това са овехте-
ли и съмнителни фрази, носещи следи от една отминала епоха на 
господство на една определена философия. Очевидно разпръс-
натите философии не обосновават подредената сграда на наука-
та. Очевидно философията не осмисля живота на човек, който 
не я познава. Очевидно повечето хора и специално ученици не 
приемат тези свръхценностни фрази. 

Какво вярно, съвременно и научно е останало от марксизма с 
диалектическия материализъм, „всеобщата наука“ с „най-общи-
те закони на света и мисленето“? Какви са тези всеобщи закони, 
които тя открива и които намират потвърждение в „частните на-
уки“? Възможно ли е философия, развита в 19 век, да обоснова-
ва науката на XXI век, след като са се появили теориите на отно-
сителността, квантовата механика, молекулярната генетика, ин-
форматиката? Работата е там, че науката в последните три века, 
а и като цяло, е преуспявала вън от линията на големите фило-
софски системи на немския идеализъм и стария рационализъм. 
Тя следва неотклонно опита и напредва в познанието ни за све-
та, без да се изтъква като абсолютна истина или като решаване на 
вечни въпроси.

Аз оставам оптимист и философията наистина помага и може 
да живее в света на подрастващите. Но не като списъци с вечни въ-
проси и системи от вечни истини, а като незаменима култура на 
питане и отговор, на диалог и дискусия. 

Философията може да развие умения за работа с текстове, за 
логично и самостоятелно говорене и писане, за осмисляне на жи-
тейски позиции и решения, за себепознание и проектиране. Тя 
може да бъде учена в интригуващи ситуации, взети от живота, в 
диалози и дебати, в ролеви игри, в задачи, изискващи познаване на 
актуални текстове и собствено мнение. За това е необходимо ча-
совете да са потопени в актуалната житейска, социална и гло-
бална ситуация. 

Ето как Д. Елчинов и Н. Николова представят функциите на 
философията в средното училище у нас днес:

Тези функции са: 1) философията като дейност упражнява езиковите ком-
петентности и изяснява говоренето, с цел да се разработят и прилагат кри-
терии за смисленост на изказванията; 2) в диалогичната си форма, фило-
софията създава условия за аргументация, изразяваща се в обосноваване и 
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промяна на позицията; 3) като социалнозначима дисциплина, тя развива в 
изключителна степен комуникативните умения на ученика, което я харак-
теризира като специфична културна техника без аналог в друга учебна дис-
циплина.“ (Елчинов, Николова, 2017, 86)

Философията днес не е само набор от крилати мисли на вели-
ки хора, а смислено говорене и писане с яснота и определеност 
по трайните и актуални въпроси на света, човешкия живот и съ-
временната цивилизация.

Глобалната епоха е пълна с разговори, дебати, жестоки споро-
ве в електронни форуми. Тя е пълна с натрапчива полуграмот-
ност и настъпателен нисък вкус с масовите и фолк творения. 
При това положение философията трябва да е на своя пост не 
като обидена и наранена стара дама, а като интелигентна по-го-
ляма сестра, от която винаги можеш да научиш нещо полезно. 
Най-полезното в случая ми се струва че е атмосферата на разго-
вор и дебат, на мисловно експериментиране. После идват техни-
ките и уменията за анализ и писане, коментари на казуси и роле-
ви игри, презентации и проекти. Но при всички случаи филосо-
фията трябва да е наясно и на „ти“ със съвременната наука, тех-
нологии и глобална ситуация. Тя би била неадекватна до абсурд, 
ако остане извън ситуацията и далеч назад във времето. Да, хуба-
во е да познаваме историята на големите идеи, но няма как тя да 
замести и да реши проблемите на днешната свобода и отговор-
ност, днешната роля на технологиите в нашия живот, днешните 
открития, променящи мястото на машините в света на хора-
та, днешните възможности за развиване, но и манипулиране на 
човешкото тяло.

Но това изглежда поредната утопия, когато се взрем в про-
мените от началото на века в нашата професия. Защото изглеж-
да, че философията е отстъпила толкова много и е слязла толко-
ва ниско, че остава само да каже „сбогом“ на училището. Вместо 
наука често се предлага остаряла и неавтентична популяризация 
или направо фолк знания, вместо понятия – всекидневни пред-
стави. Това не е животът на философията като адекватно раз-
мишление, говорене и писане в съвременния свят.

Като сравних новите учебници по обединения предмет „фи-
лософия“ с онези от преди 16 години, бях поразен от жестокото 
свиване на съдържанието (съобразно с часовете), но в програми-
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те са набелязани огромни цели: различаване на истина от мне-
ние, различаване на добро от зло. Автори от древността и конти-
ненталната класика се ползват интензивно, но почти няма съвре-
менна наука и философия. Това съвсем не е така в другите страни, 
където се учи философия в училище. Там се учат теми от филосо-
фия на науката, биоетика и философия на съвременните техно-
логии. (вж. напр. испанския учебник по философия https://www.
blinklearning.com/coursePlayer/curso2.php?idcurso=421529)

Като автор и издател винаги съм създавал учебници и пома-
гала не с голи урочни текстове, а изпъстрени с рисувани илюс-
трации, шеги и задачи: фрагменти за анализ, теми за есета, пра-
вила за работа с текст и писане, казуси, цитати от романи и фил-
ми, и накрая тестове за проверка към всяка тема. Обаче се нала-
гаха и широко използваха друг тип учебници, написани като по-
редица от опростени класически уроци с по няколко въпроса на-
края, като в епохата преди 1990. През 2017 г. при шоковата ре-
дукция на часовете и новите програми на МОН се видях прину-
ден да променя тази богата структура от предишните учебници 
за 9.–12. клас, като оставя само най-важните единици, групира-
ни в два типа урок: за нови знания и за дейности. И това решение 
се оказа твърде „академично“ за повечето учители. Бях принуден 
да „сваля мерника“ и да направя доста по-леки и много по-илюс-
тровани следващите учебници.

Предизвикателствата на времето следва да се приемат, така че 
да се отправим за нови приключения – философията в света на 
виртуалната култура, след дебелите книги и отминали величия, 
в един зашеметяващо пъстър и хаотичен свят на информацион-
но изобилие и обърканост, но и изумителни възможности.

Лекциите, които предлагам, са нови и са плод на нови мисли и 
опити за съвременност. Те не целят спасение за една принудител-
но стояща в училище дисциплина, а съживяване като смислено 
занимание за млади хора. Няма как то да стане интересно и лю-
бимо за всички, но при всички случаи то следва да се стреми към 
това да е адекватно и респектабилно.

Всяка програма, всеки учебник, всеки урок по философия, 
всяко упражнение или игра преминават през главите на учени-
ците, през тяхната преценка: „защо ме занимават с това?“. Всич-
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ки знаем, че за да приемат това занимание, учениците трябва да 
се убедят в неговия смисъл, а това зависи от доверието към учите-
ля, което са изградили и сега градят. Учителят може да се впусне 
в обяснения за незаменимия смисъл на вечните въпроси на човеш-
кото съществуване. Това също няма да убеди никого, ако учени-
ците не приемат отвътре тези „вечни въпроси“: „Покажете ми 
как стоят тези въпроси днес и как да ги решаваме утре!“

Философията е заредена със скепсис, скептицизмът също е фи-
лософия, и то развивана и днес на много високо ниво. Сред граж-
даните и специалистите по естествени науки е разпространено 
убеждението, че философията е остаряла, овехтяла и вече лишена 
от смисъл. Днес нищо от бурното развитие не изглежда зависимо 
от философията с нейните неразрешими дилеми. Добрите спе-
циалисти с отворена и творческа нагласа признават и изискват 
философията, но такава, която вниква в проблемите, които те ре-
шават, иначе не може да е от полза. Философията е жива, защото 
има философи, които се опитват да решават проблеми на знание-
то, отнесени към днешните науки и техните граници. Има и фи-
лософи, които осмислят съвременната ситуация и трайните про-
блеми на света и живота, които са далеч или просто независи-
ми от науката, като осмислянето на нашия живот, на глобалната 
цивилизация, на бъдещето на човечеството. От философията се 
оча ква да води напред и да посочва решения в ситуация на всеобща 
достъпност и хаос, на отслабени традиции и релативност: „все-
ки има свое мнение“.

Каква трябва да е философията на средното философско об-
разование? Аз я виждам като осмисляне: в плана на разбирането 
на връзките между знанията от големите области като естест-
вени науки и хуманитаристика, в плана на осмислянето на остри 
проблеми като етика, наука и технологии и в плана на ориенти-
рането на учениците в социални, правни, морални и културни ре-
алности.

Адекватните въпроси, теми, (съответно техники, съчинения и 
автори) могат да бъдат от типа:

Как се говори и пише ясно, определено и отговорно?
Какво означава на практика „критично мислене“?
Как природните науки изследват реални човешките проблеми?
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Как се създава и дали се създава истински изкуствен интелект?
Може ли да се създаде живот?
Какво ни дават художествените текстове и изкуствата днес?
Какви са основните достижения на големите световни циви-

лизации?
Какви са корените на Западната цивилизация и нейните перс-

пективи?
Как трябва да се отнасяме към богатството и парите?
Има ли справедливост и как може тя да се култивира?
Защо редът в обществото и в училището е важен?
В какъв смисъл е налице беззаконие и несправедливост?

Криво разбраната свобода
Ситуацията в началните десетилетия на XXI век е уникална в 

много отношения. Уникално е днес, че е мигновено достъпна вся-
ка информация, поне на широко популярно ниво. Учениците мо-
гат когато (и ако) си поискат, да научат какво са казали Сократ 
и Платон, Августин и Декарт, Сартр и Камю. Но това важи и за 
всички други области на знанието. Дали тогава смисълът на зна-
нието, преподавано в училище, е под въпрос?

Никъде по света не са отменили училищното образование, само 
защото „всичко може да се научи в мрежата“. Очевидно не всичко 
може да се научи в мрежата: не можем в мрежата да се научим да 
караме колело или да играем тенис, но също така да дебатираме и 
да разбираме философските въпроси. Не можем да научим който 
и да е занаят или професия, без жив контакт и много упражнения 
под ръководството на треньор, майстор, учител. Не можем да се 
научим дори да четем и пишем без учител.

Подрастващите днес и специално в България са особено труд-
ни за обучение в клас. Най-лесно е за нас да се оставим на тяхно-
то бягство от отговорност. Щом не искат да четат, значи няма да 
ги караме да четат. Щом не искат дебати, а готови знания, значи 
да им диктуваме готови отговори. Добре, но кои отговори? На 
Маркс или на Вебер? На социалистите или на пазарно ориенти-
раните либерали? На идеалистите или на материалистите? Да ги 
занимаваме ли със старата двойка „душа–тяло“ или да им изясня-
ваме единството на човешкото същество?
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Ние не ги разбираме, защото времето е бързо и новите поко-
ления израстват в съвсем различни и при това променящи се ус-
ловия, буквално пред очите ни. Тези довчерашни деца интензив-
но обменят информация и жадно вкусват благата на живота в ог-
ромното и претъпкано с изкушения виртуално пространство.

Нашите ученици вкусват от свободата с балканския привкус 
на слободия нетърпеливо и с пълни шепи. Българската действи-
телност, заредена с негативност, несправедливост и беззаконие, 
им дава предостатъчно основания за протестно негативно от-
ношение към обществото, към образованието и към училището 
като представители на обществото, което е загубило доверие и ле-
гитимност да ги обучава и възпитава, след като то е затънало 
във всякакви пороци. Всеки ден учениците научават за корупция-
та във властта, за безобразията в институциите. Медиите култи-
вират масивна негативна нагласа. Как обаче с негативна нагласа 
се развиват доверие и отговорност, оптимизъм и решителност за 
подобряване на живота?

Специфично за нашата страна днес е криво разбраното либе-
рално приемане на всичко като елемент на свободата: да говориш 
и пишеш каквото си искаш, да правиш каквото си искаш, без осо-
бени последици. Свобода без отговорност: няма твърди правила на 
поведение в училище, утвърдени от министерството и закона, 
учителят отдавна няма право да наказва учениците без опасност 
от санкции срещу самия него, а изгонването на ученик от учили-
ще коства субсидията, която върви с ученика. Всеки ден учени-
ците са изкушавани от зависимости: цигари, алкохол, наркоти-
ци, и им се отдават с любопитство и интерес в различна степен.

Така че учителите и директорите сякаш са с вързани ръце: ние 
сме принудени да търпим произвола на ученици, които увличат 
и другите. Ние сме поколение, родено в социализма, след нас е 
едно посткомунистическо поколение от объркани ценностно 
хора, и едно ново поколение, свободно както от идеология, така 
и от отговорност. Ние можем да учим децата си и да сме примери 
за тях в достойно, прилично, морално поведение, доколкото ние 
като родители сме такива. Но това далеч не е така и не е доста-
тъчно. Решаващият дефицит е отговорността. Когато мнозин-
ството хора не поемат отговорност, а само се оправдават с дру-
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гите и с държавата, тогава няма и доверие: щом не съм отгово-
рен, как другите ще разчитат на мен и какво ще дам на държава-
та си? А когато няма отговорност и доверие, няма и съвместно 
действие. Хората действат разнопосочно и много трудно в общ 
интерес.

В каква степен учениците понасят последиците от своите 
мнения и решения? Колко от нашите деца са принудени да рабо-
тят, за да преживяват? Колко от тях вършат нещо полезно вкъщи? 
Колко от нас приучават децата си на благодарност за грижата, на 
признаване на грешките, на спазване на ангажиментите? Умо-
рени и често отчаяни от това, което ние правим и ни причиня-
ват на самите нас, ние трудно намираме сили и време да култиви-
раме отговорност у нашите деца. Вместо това повечето родите-
ли смятат, че е най-важно и едва ли не единствено важно да оси-
гурят на детето си здраве, храна и облекло, обзаведена стая, всич-
ко за училище, пари за деня и за покупки, смартфони и таблети и 
т.н. Учим ли ги да казват и да разбират смисъла на „моля“, „благо-
даря“, „извини ме“, „съжалявам“? Култивираме ли в тях самостоя-
телност, емпатия, отговорност и зрялост?

Преход между две епохи
Контрастът с моето поколение, пресякло края на социализма, 

е очебиен.
Днес учителите са заинтересовани и постоянно притискани 

да дават най-високи оценки, и без да бъдат заслужени. Така е и 
във висшите училища. Шестиците валят непрекъснато и от из-
ключение („отличен“, отличèн), те стават най-често получавана-
та оценка, а отличèн (различен) е онзи, който получава слаба и 
средна оценка!

Средният успех, съпоставен с реалните знания и умения, е за-
шеметяващо висок. Знанията се свиват бързо, нивото на българ-
ския ученик и образование пада, на пазара на труда не достигат 
можещи млади хора, а реформите в образованието се редят една 
след друга. Европейският съюз ни „помогна“ да сведем образова-
нието до наръчници за правене на проекти, за граждански до-
бродетели, за толерантност към всичко различно. В това само по 
себе си няма нищо лошо, но кога ученикът ще навлезе и как ще 
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наследи огромното културно наследство? Кога и как ще се научи 
да прави това, за което учи? Кога и как ще стане добър специа-
лист и достоен човек?

Учителите са невероятно силно подкрепени от държавата 
и издателите в учебни средства: учебници, помагала, всякакви 
електронни ресурси. Но от друга страна са притиснати и подве-
дени да следват интересите на учениците (най-лесното винаги!) 
за сметка на интересите на обществото и на бъдещето на самите 
тези ученици. Който и нов учебник да отворя, намирам неверо-
ятно опростено и понякога просто фалшиво „знание“, изразено 
с общи фрази и груби обобщения. Сякаш знанието е станало из-
лишен товар.

Не знам дали е за добро намаляването на знанието. Всички 
ние не знаем и не разбираме достатъчно новата култура, новите 
обичаи и разрушаването на традициите от всякакъв вид. Затруд-
нени сме и не сме сигурни в смисъла да защитаваме и обосновава-
ме пред учениците нашите ценности, традиции и добродетели. 
Трудно можем да докажем житейската нужда от това, което пре-
подаваме. Успяват да се справят малцина, и то в благоприятните 
условия на добри класове от интелигентни ученици.

Какво да се прави?
Отговорът ми е: да се преподава с интерес и ангажираност, ин-

тригуващо и завладяващо, без ненужни и неактуални тежести, но 
без да се принизява знанието. Нека сме водачи във вълнуващи пъ-
тешествия. Знанията и уменията с тяхното овладяване могат да 
бъдат завладяваща игра, каквато са знанията и уменията за иг-
рите в мрежата. Това не е „въдица за улов“ на учениците, а нор-
малната ситуация, в която хората се учат и напредват: ситуацията 
на силен интерес, на предизвикателства и постижения и най-ва-
жно: развитие.

Да си учител, е призвание. Тази истина е още по-ярка днес, за-
щото онези, които се радват на ставащото в своите часове, явно 
владеят магията на живия контакт с класа и ученика. Това, както 
винаги, е решаващото в нашата професия. Търпението, тактът, на-
ходчивите отговори, смелият контакт и дори приятелство с уче-
ниците, завоюваното доверие на класа, правят възможни чудеса.
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В университетската аудитория нещата са по-лесни и прости: 
тук идват израснали личности, знаещи за какво са в аудиторията, 
знаещи своите цели и интереси, в повечето случаи избрали сами 
с какво да се занимават след училище. Но и най-отговорният сту-
дент с малки изключения не е преминал през изпитанията на во-
енната служба или ангажирания семеен труд, през личните уси-
лия за оцеляване. Това значи неразвита лична дисциплина, сла-
би трудови навици, неразвит личен режим, ниска отговорност. 

Водещите компетентности, утвърдени в Европейския съюз: 
езикови, информационни, граждански и проектни компетент-
ности не са компетентностите на отговорния, преодоляващ труд-
ности и израстващ тийнейджър. Това са съвременни изисквания 
към цивилизования европеец.

За учителя по философия остава да постигне доверие и положи-
телна нагласа от учениците със своите лични качества и с ориен-
тацията си към житейската ситуация на учениците. На тази база 
можем да преподаваме философията като интересно занимание, 
смислени знания и незаменими умения: да четем и разбираме ста-
ри и нови текстове, да дебатираме, да пишем прилични тексто-
ве, да мислим самостоятелно и критично, да правим презентации 
и учебни проекти.

Нашият предмет като никой друг развива умения за дис-
кусия с изслушване, разбиране и толерантност, с аргумен-
тиране, критика и осъзнаване на трудността на истината. 
Нашият предмет като никой друг развива културата на свобода-
та като отговорност и компетентен избор. Само във философи-
ята, за хубаво и за лошо, няма твърди факти и окончателни тео-
рии. Във философията се разиграва драмата на търсенето на ис-
тината за смислите в човешкия живот.

Това, че „философията е наука на науките“, че „е наука за все-
общото над частните науки“, че обосновава естествените науки и 
хуманитарните знания, са положения, наследени от марксистка-
та философия. Няма друга философия освен тази вече отмряла 
догматика, в която се твърдят подобни положения. Няма фило-
софски всеобщи закони, няма обосноваване на науките от фило-
софията, няма „наука на науките“. 
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Истината е съвсем различна, къде по-сложна и интересна! Фи-
лософията е винаги в проблем и под въпрос: тя единствена по-
ставя под въпрос себе си. Философиите са необхватно много и 
има най-различни и често несъвместими отговори и решения 
на философските проблеми. Философията е неизчерпаемо богат-
ство от мисли и текстове. Философията е нестихващ разговор за 
смислите в нашия живот. Тя може да осмисля (не да обосновава!) 
връзките между природните науки, математиката и хуманита-
ристиката. Тя е длъжна да осмисля проблемите на времето като 
глобализацията, технологиите и потребителската цивилизация. 
Философията е усилие за търсене, интересни находки, вълнува-
що приключение.

Да се питаме, да проучваме и да отговаряме на въпроси като: 
„Какво ще стане с хората, когато интелигентните роботи ще ни 
превъзхождат в повечето наши дейности?“, е съвременен фило-
софски проблем. Да се питаме: „Защо има живот“ и „Защо ни 
има нас, хората“ са постоянни, „вечни“ човешки въпроси, на кои-
то нямаме окончателен отговор, но имаме стари и нови, запад-
ни и източни философски идеи и нови научни постижения в 
науките за човека. Философията трябва да отчита тези науч-
ни постижения. Младите хора днес силно се интересуват от това 
дали цивилизацията е заплашена и какво би станало, ако хората 
изчезнат от планетата. Всички ние се питаме има ли справед-
ливост и как тя е постижима. Всички някак носим последиците 
от нашите морални решения.

Имаме привилегията да водим подрастващите из необятни 
виртуални страни, където се срещат уникални човешки постиже-
ния, а ние се намираме постоянно в жив диалог в търсене на исти-
ната. Имаме на разположение невероятни съкровища на мъдрост-
та от Изток и Запад, от древността до днес. Но цялото това богат-
ство изисква от нас да се учим, да не спираме да четем, да не се от-
казваме от нови и нови техники на правене на интересна филосо-
фия в клас. Житейската мъдрост, поуките, сътворени от народи-
те, поуките на всекидневието, имат смисъл. Житейската мъдрост 
е подпечатана с автентичните решения, които вземаме всеки ден.
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Ключови компетентности,  
формулирани от Европейската комисия
В контекста на осемте ключови компетентности, формулира-

ни от Европейската комисия, обучението по философия може 
да допринесе за развитието на „междуличностни и граждански 
компетентности“, които включват „способност да се общува кон-
структивно в различни среди, да се демонстрира толерантност, 
да се изразяват и разбират различни гледни точки“, както и „спо-
собността да се мисли критично и творчески“. 

Компетентности, формулирани от МОН, България
Следвайки Европейската комисия, МОН формулира следни-

те 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 на-
чин на живот и спорт. (МОН, Приложение 16, Изисквания за резултати 
от обучението по Философия)

В стандартите и програмите по философия тези ключови ком-
петентности се развиват в различна степен, като най-интензивно 
се развиват социалните и граждански компетентности и култур-
ната осъзнатост и уменията за изразяване чрез творчество.

Заключение
Съвременната ситуация има глобален характер. Малко зави-

си от нас в световен план. Нашето място, смисълът на нашите 



Защо философия в XXI век? 27

усилия и целта на нашата работа остава предимно в нашата стра-
на. Ние сме призвани да помогнем на младите хора да направят 
своите зрели избори, да осъзнаят измеренията на свободата заед-
но с отговорността, да проникнат в съкровищницата на мъдрост-
та, да се научат да разговарят по най-важните проблеми адек-
ватно, да дискутират плодотворно и успешно по важни теми, да 
се изказват ясно и аргументирано, да критикуват с основания, да 
работят с текстове и да пишат текстове, да решават житей-
ски дилеми и казуси.

Всичко това изисква ние самите да сме на нивото на времето 
си и дори когато не разбираме докрай какво става и какво мислят 
нашите ученици, да изградим доверие, взаимно уважение за пълно-
ценни и интересни часове по философия.
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Тема 3

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЛОСОФИЯ

Образователните цели
Целите в най-новите документи на Министерството
„Свободното образование“ и целите на обучението
Образователните цели и интересите на учениците днес
Цели и ценности в съвременната ситуация

Образователните цели
Всяко образование цели предаване на достиженията на 

културата (науката специално) и на способности те да се раз-
виват в следващите поколения.

Образователните цели се разбират различно в различни фи-
лософски школи и варират. Тук не е мястото за анализ на много-
образието от философски концепции за целите на образование-
то. Така или иначе образованието е неотделим компонент от жи-
вота на всяка култура и от системата на всяко общество. В цялата 
история на човечеството образованието е било културно насле-
дяване: културните форми на едно поколение се предават на след-
ващите поколения. Децата се учат на онова, което ценят и умеят 
възрастните. Специфичните знания и умения в занаятите, изку-
ствата, науките и технологиите се постигат със специфично насо-
чено обучение. 

Няма как съвременните цели на образованието да излязат от 
тази глобална културна константа. Трудно е да се дефинират 
съвременни образователни цели, които да се отличават коренно 
от наследените. Спецификата на всяка епоха все пак задава и спе-
цифика в дефинирането и реализацията на целите. Специфично 
за съвременността е: глобалност, потребителство, виртуал-
ност, глобални права и свободи, смесване на общности и кул-
тури.

Ние, хора от две и повече поколения на активна възраст, сме 
участници и свидетели на коренна културна промяна в глобален 
мащаб. Глобалността е факт и се смесват култури и общности. 
Виртуалността също е факт и в интернет се реализира невиждан 
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по мащаби поток на информация и активност. Виртуално мо-
жем да осъществим почти всяко социално действие. Виртуално 
се извършват и престъпления. В официалните документи на го-
леми международни общности и институции и специално на Ев-
ропейския съюз се формулират все повече граждански качества: 
толерантност към другите и чуждите; гражданска незави-
симост, свобода и отговорност; самостоятелно и критично 
мислене и действие; многостранни компетентности в диги-
талната култура.

Образователните цели, специфични за философията днес, се 
свеждат до развитието на личностите, рационалното (кри-
тично) мислене и гражданските ценности. 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. Но социал-
ните цели на корпорациите са едни, а на човешките общности са 
други. 

Не може да се поставят като образователни цели негативните 
черти на днешната цивилизация. Потребителството например е 
в разрез както със свободата и отговорността, така и с естестве-
ното живеене и хармонията. 

Личностите и обществата са в сложни отношения, които съ-
държат конфликтни моменти. Потребителството ражда масови 
зависимости от реклами и медии, от безполезни стоки и услуги. 
За корпорациите, които се насочват към масовия потребител и 
го „образоват“, нямат стойност критическото мислене, рацио-
налността, свободата и отговорността. Ценни са достъпнос-
тта на продуктите, непосредственото им практическо приложе-
ние; готовите решения, цели и смисли. В моралната сфера се на-
лага релативизмът и всепозволеността. Насилието в глобален 
план расте, както и нетолерантността и насилието в училище.

Това означава, че образователните системи следва да се проти-
вопоставят на разрушителните тенденции в съвременната гло-
бална култура. Това става с ценностите на рационалността, 
критическото мислене, отговорността. Философията следо-
вателно става стратегически важна. Но как философията като от-
влечено и доста компрометирано занимание, разпръснато в не-
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обхватно много позиции, школи и решения на едни и същи въ-
проси, ще отговори на предизвикателството?

Във философските дисциплини у нас и по света е налице ко-
ренна промяна: спадане на научното съдържание и обогатяване 
на интерактивните и визуалните форми. Налице е силно пови-
шена виртуална култура; интензивно и лесно общуване в най-ши-
рок хоризонт; силни мотивации за социална реализация на паза-
ра и на труда. Учениците имат като никога досега възможности 
за следване в чужди университети. В България изборът на висше 
училище е като никога богат и лесен.

Философията у нас още се затруднява да реагира на тези про-
мени. Тя остана задълго в пост-комунистически хоризонт, в сил-
на степен наследила нагласи и убеждения от марксизма. Тя е из-
ключително континентално и традиционно насочена като инте-
реси и резултати. Повтарят се фрази и теми от миналото на фило-
софията, цитират се и се интерпретират великите умрели вели-
чия във философията с явно предпочитание на немските и френ-
ските класици. 

Немската класическа философия, от която се ражда маркси-
змът, е в разрез с постиженията на науките на XX и XXI век: 
теориите на относителността, квантовата механика, мо-
лекулярната биология, невробиологията и е научно несъсто-
ятелна. Поначало всяка философия, която се стреми към апри-
орни и всеобщи истини, без възможност за опитна проверка, е 
изключена от научното развитие и върви срещу него. Постмо-
дерните писания от края на миналия век изпаднаха до нивото 
на ирационални „дискурси“ и „наративи“ често без елементарен 
смисъл. 

Слаб е у нас интересът към емпиристката традиция, която е 
в съгласие с науката. Съвременната философска обстановка у нас 
има много малко общо със съвременната наука и технологии. Фи-
лософската култура на преподавателите от висшите училища и в 
учителите е силно повлияна от тази ситуация и наследените на-
гласи. Назряла е нуждата от осъвременяване и научна ориента-
ция на философското знание. Такава е налице в програмите и 
учебниците на страните на запад от нас.

В МОН текат трескави промени и реформи, на които не се 
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вижда краят. Изпълняват се проекти на Европейския съюз, кои-
то са важни за нашето бъдеще, но когато се следват вън от съвре-
менното знание, бързо смъкват равнището на общата култура, 
на познанията и на културната ориентация на младите хора. 
Няма и помен от високото ниво и всестранните познания на уче-
ниците в сравнение с техните връстници по света. Часовете по 
философия бяха драстично намалени.

На фона на тези реални промени целите на образованието, 
формулирани в стандартите и програмите по философия в сред-
ното училище са колкото амбициозни, толкова и нереалистич-
ни. Това не значи да продължим да следваме пасивно потока, а 
да правим усилия за развитието на българската култура и българ-
ския ученик. Това значи да използваме институционните цели, 
документи и ресурси за връщане към развитието на ученика: на-
учна, морална и гражданска компетентност.

Целите в най-новите документи на 
Министерството
Нека първо погледнем валидните днес образователни цели, 

както ги вижда МОН.
В Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната под-

готовка се казва:
4. учебните предмети околен свят, човекът и обществото, история и ци-
вилизации, география и икономика, философия, гражданско образование 
градят основата на социалните и гражданските компетентности;

В Приложение № 4 към чл. 4, т. 4 на
Държавни образователни изисквания за учебно 
съдържание се казва:
Областта „Обществени науки и гражданско образование“ интегрира учеб-
ни предмети, които имат водеща роля в развитието на социалната култу-
ра на учениците и в реализиране на гражданската мисия на образование-
то. Чрез усвояване на най-значимите постижения на социалното познание 
(история, география, икономика, етика, право, философия) учениците се 
подготвят за по-добро ориентиране, адаптиране и реализиране в съвре-
менното демократично общество; развиват уменията си за активно граж-
данско участие в социалния живот в условията на културно многообразие 
и глобализация.
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В Изисквания за резултатите от обучението по учебния пред-
мет Философия за Етап 1 гимназиален (VIII–X клас) целите се 
определят така:

Специфични цели на обучението по предмета в този 
етап
Философията като себепознание на човека и познание за света, като уме-
ние 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 съвре-
менната култура. 
Обосноваване на взаимовръзките между областите на природонаучното и 
хуманитарното познание. 
Развитие на автономна личност, която е подготвена да участва съзнател-
но и конструктивно в живота на социалната общност. (Приложение № 16 
по чл. 5, ал. 1)

В Програмата на МОН от 2016 за 8. клас целите на обучение-
то по философия се дефинират така:

Тази програма описва обучението по философия в VIII клас. Неговата 
основна цел е да подпомогне личностното развитие и себепознание на 
учениците чрез развиване на умения за самостоятелно, критично и твор-
ческо мислене. Формирането на личната идентичност като основна екзис-
тенциална задача на младите хора в тази възраст се насърчава чрез: 1. за-
познаване с възможностите на философското познание за осмисляне на 
всекидневния опит; 2. изучаване и прилагане на психологически модели за 
себепознание и развитие.
Обучението по философия в средното училище се основава на ценността 
и авторитета на философската традиция и се ръководи от следните прин-
ципи:
съгласуване с нуждите и интересите на ученика; диалогичност; интерак-
тивност и интерсубектност в образованието; развитие на ключови ком-
петентности; партньорство; развитие на класа и училището като демокра-
тични общности. (Учебна програма по философия за VIII клас)

В резюме, философията се вижда официално като част от об-
ществените науки и гражданското образование, а не като част 
от научната култура. Чрез най-значимите постижения на соци-
алното познание учениците се ориентират и реализират в съвре-
менното демократично общество. Основни цели на обучението 
по философия са себепознанието, взаимовръзките между приро-
донаучното и хуманитарното познание и развитието на автоном-
на личност. Още в 8. клас цел е личностното развитие и себе-
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познание чрез развитие на самостоятелно, критично и твор-
ческо и мислене. В същото време се издига авторитета на фило-
софската традиция, без връзка със съвременната философия и 
наука. Това е отразено и в програмите. То влиза в конфликт с из-
искването, налично и в стари и в нови наредби за учебниците:

Чл. 26. (1) Текстът и извънтекстовите компоненти в учебника трябва да 
отговарят на следните изисквания:
1. да съответстват на:
а) съвременното състояние на науката, като информацията и данните 
трябва да са актуални и точни, а източниците на информация да са корект-
но обозначени („Наредба за познавателните книжки, учебниците и учеб-
ните помагала“)

Следването на поставените цели може да стане чрез творче-
ското участие на автори на учебници и помагала и творче-
ските решения на учителите в клас. Ние трябва да поднесем и 
разработим понятията и уменията така, че да се усвоят активно 
от учениците. Това не значи да следваме остарели и отхвърлени 
концепции, нито да заменим науката с фолк (популярни ненауч-
ни мнения). Решението е:

▶  Да включим философските компетентности и най-вече ра-
ционалните дискусии в общото развитие на съвременните 
личности.

▶  Да развием знанията, уменията и компетентностите на ясен 
език.

▶  Да прилагаме интензивно житейските ситуации, диало-
га и играта.

„Свободното образование“ и целите на 
обучението
Свободата е основна ценност на нашата цивилизация. Ли-

чността на ученика е в центъра на образованието като свободен 
човек („автономна личност“) (МОН). Но как свободният избор 
на ученика е съчетаем със социалните изисквания и постижени-
ята на науките?

Тук е мястото на идеите и проекта на Джон Дюи за образо-
вание, известни под етикета „прогресивизъм“. Тази философия 
на образованието вероятно е най-интензивно обсъжданата в по-
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следните сто години. В основния си труд по проблемите на обра-
зованието: Democracy and Education, 1915 (Демокрация и образо-
вание) Дюи пише:

Един от резултатите от образованието трябва да бъде създаването на специ-
фични способности (powers) за изпълнение. Обучен човек е този, който може 
да върши основните неща, които за него е важно да се правят, по-добре, от-
колкото без обучение: „по-добре”, означава с по-голяма лекота, ефективност, 
икономичност, бързина и т. н. Че това е резултат от образованието е посо-
чено в казаното за навиците като продукт на образователното развитие. Но 
въпросната теория прави „шорткът“. Тя разглежда някои способности (както 
понастоящем се наричат) като преки и съзнателни цели за преподаване, а не 
просто като резултати от растеж. (Dewee 1915 (2004), 65)

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 (1915), което той сам нарича „утопично 
училище“. То е структурирано като разширено жилище, към кое-
то са създадени различни работилници, лаборатории и музеи. Из-
брани книги са налице за свободно ползване. По-големите уче-
ници обучават по-малките, по-развитите професионално – начи-
наещите. Няма държавна програма, професионален учител, няма 
класове и уроци, обучението протича като игра. Моделът е бил не-
успешен, но някои идеи и акценти са били възприети от амери-
канската образователна система. Постепенно се стига до криза и 
тези моменти се рудуцират, а когато Съветите изпращат „Спут-
ник“ около Земята и така изпреварват Америка в космическата 
си програма, е проведена реформа и е върнато традиционното 
обучение. Проблемите в утопичното училище са два: елимини-
рането на стандартите и програмите и елиминирането на кла-
са и урока като елементи на образователните системи. Това не е 
приложимо и никъде не е осъществено като стандарт и държав-
на политика.

В някои страни се разработват образователни технологии, 
които развиват най-привлекателните черти на свободното обра-
зование. Това обаче става в рамките на институцията учили-
ще, регулирана от държавата. Съвременните общества осъз-
нават, че училището има своя форма и граници в съвременно-
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то общество, които не могат да се прекрачват. Училището остава 
като институция за постигане на знания, умения и компетент-
ности.

В Европа и най-вече във Финландия се развиват форми на сво-
бодно и неформално обучение с акцент самостоятелната работа на 
ученика, работата в екипи и проектите. Това не отменя оце-
няването по държавни критерии, провеждането на държавна поли-
тика в училище и спазването на държавни образователни изисква-
ния и програми. В Далечния изток и преди всичко в Китай се след-
ват традициите на класно-урочното образование със задължително 
и колективно участие. Китайските ученици показват върхови ре-
зултати в международните състезания и проучвания. В Сингапур 
се работи изключително интерактивно и виртуално.

В България помним далеч по-високите нива на грамотност 
и обща култура в сравнение със сега. Можем да ги свържем със 
задължителните програми, учебници и обширните учебни съ-
държания. Съвременните равносметки на проекта на Дюи ва-
рират от „утопизъм“ до „катастрофа“: (Sidorkin 2000), (Schubert 
2006), (Cassiodorus 2008). Това не значи, че идеите на свобод-
ното образование се пренебрегват. В училищните програми до-
минира научното учебно съдържание, основано на грамотност-
та: писане, математика, наука, история, технологии и спе-
циално информатика. Но то се развива с акцент към самостоя-
телност, творчество и свобода. Такива са акцентите и в „субект-
ното“ интерпретиране на образованието, приложено още през 
2000 г. в тогавашните програми по философските дисциплини, 
с авторски колектив, ръководен от проф. А. Андонов и развива-
но от д-р М. Митренцева. У нас отново и отново Дюи се „преот-
крива“ като философ на свободното и демократично образование, 
центрирано в ученика и това е обяснимо след тоталитарното об-
разование. 

Идеите на Дюи са наистина завладяващи, както и много идеи, 
отстояващи нашите свободи. Някои от тях са известни и реали-
зирани отдавна и то не следвайки Дюи: активност на ученика, 
решаване на проблеми, изследователски моменти в обучение-
то, творчество. Те са ценности, които се стреми да следва до-
брият учител, както и стандартите в институционално домини-
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раното съвременно училище. В Европейския съюз днес домини-
рат идеите на ученето за цял живот, ориентацията към прак-
тиката и пазара на труда и специално информатиката.

В България Джон Дюи е известен като реформатор още пре-
ди 1989 г. През осемдесетте години в България бе експерименти-
рано 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. Но те са 
актуални само на фона на тоталитарното образование.

Критичното мислене
Самостоятелното, критично и творческо мислене е ос-

новна образователна цел в нашата цивилизация. Тук няма 
да влизам във философски дебат – само ще напомня един автор. 
Критичното мислене като рационална критика е разработено в 
цялото философско творчество на Карл Попър – един от най-го-
лемите мислители на XX век.

Рационалността за Попър не е доказване или дедуктивно 
обосноваване, а критика. Новата теория, хипотеза, предположе-
ние или наблюдателно твърдение са проблематични, те не могат 
да се обосноват, освен чрез критическа проверка. Логиката на кри-
тиката се корени във фигурата модус толенс (опровергаване чрез 
отричане на следствието).

„…няма такова нещо като логически метод да имаме нови идеи или логи-
ческа реконструкция на този процес… Въпросът как се ражда идеята няма 
отношение към логиката... всяко откритие съдържа „ирационален еле-
мент” или „творческа интуиция” в Бергсонов смисъл” (Popper 1948, 32); 
„…трябва да разглеждаме всички закони или теории като хипотетични или 
догадъчни“ (Popper 1973, 8). От друга страна, опровержението чрез отри-
цателен пример по фигурата modus tolens е единственият рационален път 
от факти към теория. Самите факти, единични твърдения за съществува-
не,  се приемат чрез съглашение (пак там, 108).

Рационалността е синоним на критика  
според Карл Попър. 
Но критиката е ирационална, ако е самоцелна. Тя е разрушителна и не се 
интересува от това, което критикуваното прави за решаването на пробле-
ма. Критиката намира и е длъжна да намира грешките, без да се съобразя-
ва с успеха на решението. Зад „привидния” успех тя намира „истинския” 
неуспех. Критиката не е длъжна да реши проблема. 
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Новите изследвания могат да потвърдят старите, но могат и да ги опро-
вергаят. Никоя теория не е съизмерима с безкрайното поле нови факти и 
следователно нейното число на вероятност (потвърденост) е неизвестно. 
Не е известен пункт, в който теорията би постигнала 100 % потвърденост 
или вероятност 1. 
10. Според Карл Попър всички теории са погрешни. Когато правим науч-
но изследване, ние се изкачваме нагоре чрез опроверженията на стари ре-
зултати или чрез натрупване на потвърждения. И в двата случая ние ня-
маме картина на цялата планина и на най-високия връх. Ние се движим в 
мъгла и не знаем дали следва изкачване, или слизане и започване на ново. 
(Popper, K., 1973).
11. Новите теории възникват чрез догадки и не са изводими от старите. 
Те не са продължение, надстрояване, допълнение към старите. Те следват 
след опровергаването на старите теории. Няма натрупване в науката, а 
прескачане от една погрешна теория към друга. Новите теории са резул-
тат от ирационална догадка. Всяка теория се задържа, докато не се опро-
вергае. Опровержението е възможно, а пълното потвърждение   не е. Това 
се потвърждава от асиметрията между логическите фигури модус поненс и 
модус толенс. (Popper, K. , 1948)
12. Науката е неограничена, но тя е винаги погрешна. Стъпките на наука-
та не са стъпки към абсолютната истина. Няма абсолютна истина. Исти-
ната не е регулативна за науката. Науката е непредвидима. (пак там) (Гер-
джиков, 1995, § 46)

Попър вижда в критиката глобално по обхвата си поведе-
ние, което обединява културите и води отвъд техните различия 
и конфликти. В късното си произведение „Митът за концепту-
алната мрежа“ (1994) Попър дискутира с Куайн за относител-
ността. Според Попър всяка относителност или своеобразие на 
местен език или местно разбиране може да се разбере и да се под-
ложи на рационално обсъждане и критика. Човешката рационал-
ност не зависи от културите и е глобална.

Главното следствие за моята тема, което, както изглежда, произтича от си-
туациитте, описани от Уорф, а по-наскоро обсъждани от Куайн, е тако-
ва. Въпреки че не може да има езикова относителност по отношение на 
истинността на никое твърдение, съществува възможността едно твърде-
ние да е непреводимо на определени други езици. Защото в самата грама-
тика на два различни езика може да са вградени два различни възгледа за не-
щата, от които се състои светът, или за основните структурни характе-
ристики на света. В терминологията на Куайн това може да се нарече „он-
тологическа относителност“ на езика.
Възможността някои твърдения да бъдат непреводими е, предполагам, 
най-радикалното следствие, което можем да изведем от това, което Куайн 
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нарича „онтологическа относителност“...
Какво става в такива случаи? Ние сравняваме новия език с нашия собст-
вен и му го противопоставяме или го сравняваме с други, които добре по-
знаваме. При сравнителното изучаване на тези езици ние използваме по 
правило собствения си език като метаезик, т. е. като език, на който гово-
рим за езиците – обекти на изучаване (включително собствения ни) и на 
който ги сравняваме. Изучаваните езици са обектните езици. Извършвай-
ки това проучване, ние сме принудени да погледнем на нашия собствен език 
– английския, да кажем – критично като на комплекс от правила и употре-
би, които може да са малко ограничени, тъй като не са в състояние напъл-
но да обхванат или да опишат тези типове неща, които другите езици при-
емат, че съществуват. Но това описание на ограниченията на английския 
като обектен език се осъществява на английски като метаезик. Така това 
сравнително изследване ни принуждава да преодолеем точно тези огра-
ничения, които изучаваме. И интересното е, че при това успяваме. Сред-
ството да надминем собствения си език е критиката. (Popper 1996, кур-
сив С. Г.)

Можем да приложим това разсъждение за езиците към мнени-
ята, позициите и критическите дискусии. Всяко мнение или по-
зиция е проблематично, но разбираемо и тук индивидуалните и 
групови различия не са пречка пред критическия анализ. Крити-
ката обединява хора с различни убеждения и от различни култури. 
Рационалността е общочовешко качество и е начин за преодоля-
ване на конфликтите и насилието.

Според Попър критиката е единствения начин да напредваме 
в науката, философията, политиката и културата. Когато опро-
вергаваме теория с наблюдения, това е сигурен, рационален, емпи-
ричен акт. Фактите „говорят“ сигурно, макар и не  абсолютно. Но 
няма никаква гаранция, че на мястото на опроверганата теория 
веднага ще застане по-добра. Тогава какво да правим? Запазването 
на една несъвършена теория, когато няма по-добра, е рационално.

Същото е и с убежденията и политическите програми. Хората 
от различни култури имат различни стандарти за смисъл и цен-
ност, и оттук различни убеждения и политики. Но благополучи-
ето на отделния човек е глобална ценност и може да се дискутира 
рационално. Да имаш собственост, която да те прави независим; 
да имаш работа и препитание, жилище и семейство, да си незави-
сим от политическите власти и режими и да можеш спокойно да 
говориш и действаш в рамките на закона, това са ценности, кои-
то не би отхвърлила нито една общност. Икономическите и по-
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литическите теории и практики могат да се критикуват и 
избират в рамките на тези ценности.

В училище и пред белия лист образоващия се човек е в съща-
та позиция като една хипотеза или програма. Всички ние има-
ме мнения, позиции, предположения и можем да реконструираме 
всевъзможни предпоставки за тях. Например можем да обос-
новем съществуването на Бог с някое прочутите доказателства за 
Божието съществуване.

Абсолютното необходимо включва в себе си съществуването.
Бог е абсолютен.
Следователно Бог съществува.
Това показва, че обосноваването със спекулативни предпос-

тавки не гарантира рационалност. Но много е важно да зна-
ем и да формулираме предпоставките си, за да ги подлагаме на 
проверка. В случая предпоставката: „Абсолютното необходимо 
включва в себе си съществуването.“ е чисто спекулативна, непро-
верима предпоставка, типично метафизическо твърдение от 
философската традиция. Ето как метафизическата традиция 
е в разрез с критическото мислене и ценностите на свободата. 
Всяка априорна философия, която се налага без да се позовава 
на опита и без изобщо да може да се провери, води към заблуда 
и към насилие, когато се налага безкритично. Ако не полити-
ческо насилие, тя е интелектуална принуда.

Това е и една от причините да се отнасяме скептично към тра-
диционните метафизики, тръгващи от Аристотел и развивани 
интензивно в Средновековието, Ренесанса и Новото време. Бри-
танската традиция не е такава. Там се поставя на първо място 
опита и всяко твърдение се извежда от опита. Спекулативни 
предпоставки, които не подлежат на проверка, не се приемат. За-
това британската емпирична философия е в съгласие с науката на 
своето време и не противоречи на бъдещите науки, за разлика от 
немската и френската метафизика, по същество несъвместими с 
емпиричната наука.

Разбира се, рационалното, критично мислене не е единстве-
на цел на всяко образование. Съществуват много блага и цен-
ности, които не се свеждат до рационалността и на първо мяс-
то това е изкуството. Изкуствата и занаятите се изучават също в 
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училище и най-вече в специализирани средни и висши училища. 
Когато рисуваме картина, целта ни не е да обосновем нещо или 
да критикуваме. Но и тук, както в науките, важно е майстор-
ството, умението, компетентността. Разбира се, критиката 
с критериите на занаята или постижението е важна.

Всяка култура изисква от своите идещи поколения да усвои 
благата и ценностите, наследени и постигнати от сегашните 
и миналите. Това е и основна цел на всяко образование: кул-
турното наследяване. Образованието възпроизвежда и развива 
формите на културата и на обществото, в които функционира. 
Няма друг начин да се запазва и развива културното наследство. 

Образователните цели  
и интересите на учениците днес
От 1989 г. е изминало повече от четвърт столетие. Обучение-

то по философските дисциплини в България премина през мно-
го кризи и нормализации. Сега сме в период на нова промяна, 
която сварва философското образование в едно ново състояние.

Нивото на интереса и подготовката на учениците е слязло на-
долу. Съдържанието на учебниците от предишния цикъл (фило-
софски дисциплини) е значително по-високо като равнище от 
това на най-новите учебници, а нивото на изискванията в про-
грамите сякаш е повишено. В програмите от 2012 г. фигурираха 
цели за зрели хора: „различаване на доброто от злото“, „различа-
ване на истината от мнението“. След редица критики авторите на 
програмите редуцираха някои явни крайности. В сложните ситу-
ации на днешния ден такива разграничавания са възможни само 
в ситуации, и то когато можем да проверяваме мненията си и да 
отговаряме за постъпките си.

У нас правата и задълженията не вървят заедно, а и не се раз-
познават лесно. Хората масово са в грешка относно „задължени-
ята на Държавата“ и своите „права“. Сложна е ситуацията и в учи-
лище. Учениците не си знаят ясно правата, погрешно ги отстоя-
ват като неограниченост от правила, не си знаят ясно задължени-
ята. Налице е непосещаване и незавършване на училище.

Налице е нова култура, която се развива спонтанно и незабе-
лязано от институции, програми и автори. Това е разбира се във 
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важни аспекти виртуалната култура: културата на масивни по-
тоци информация, достъпността на всякаква информация и лип-
са на ценностни ориентири.

Другата нова тенденция е изключително прагматичната ори-
ентацията към пазара и практиката. Какво можем да спечелим 
от това? – питат учениците. Интересът към идеите и знанията 
отстъпва място на интереса към ползата, преди всичко финансо-
ва. Малко и трудно се осъзнават ползи като: умение да се преце-
нява ситуация, знание какво и как да се направи, нагласа към ред 
и законност.

Интересът към чистото знание отстъпва на интереса към иг-
рата. Това е естествено начало, към което се връщаме по силата 
на най-новата виртуална игрова култура на децата и възрастни-
те. Електронните игри, най-често по сюжет фентъзи с изобилни 
сюжети на насилие, развиват бързи реакции, решения и дейст-
вия, но далеч от реалността. Лошото е, че най-масово играните 
култивират насилие, и почти никога не култивират отговорност.

Играта не е самоцел в образованието, а цели развитие на уче-
ника. Развитието не е измеримо като обща ценност, а само по кон-
кретни направления, знания, умения, компетентности, показате-
ли. Ако покачвам нивото си, цифрово изразено в една електронна 
игра, това е специфично развитие на специфични умения. Анало-
гично, развитието в образованието може да се следва и постига 
по конкретни знания, умения и компетентности чрез подходя-
щи задачи (игри) и да се измерва с адекватни тестове.

Децата и особено юношите не четат книги с малки изклю-
чения – това е вече натрапчив факт. Ако измерим количеството 
и качеството на прочетените книги, днешните ученици (а и въз-
растните) ще отстъпват силно на предишните поколения. Мно-
го е трудно да ги мотивираме да прочетат дори малките текстове 
за анализ. Някои от самите колеги не поддържат своето профе-
сионално развитие, спрели са да четат активно философски кни-
ги. Някои преподаватели вече не виждат смисъл да се самообра-
зоват и развиват на фона на слабия интерес и потенциал на уче-
ниците в тази сфера.

Колеги, длъжни сме постоянно да повдигаме нивото си и да сле-
дим за новото, за да помагаме на учениците за тяхното бъдеще. 
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Това не става с формално присъствие на формално четени курсове 
за квалификация, а със самостоятелна работа и следване на висо-
ки образци и компетентни четива по методика.

Сред учениците е налице недоверие и слаб интерес към задъл-
бочени философски дирения. Слаби са и нагласите към дебат, дис-
кусия и съвместно търсене на истината, ако не са въплътени в ин-
тересни ситуации от живота или фиктивни казуси. Мнозинство-
то очакват да получат в часовете по философия готови отговори 
на въпросите. Учениците очакват да включат философските въ-
проси и отговори във фолк запаса си от привични представи и 
убеждения. Невежите и полуграмотни индивиди трудно изграж-
дат нагласи, умения и способност за самоконтрол. Тяхната лич-
на отговорност е силно занижена. Как тогава може да се изграж-
дат високи граждански компетентности? Напротив, култивира 
се гражданско безразличие и нихилизъм. Изглежда и ние, изпра-
вени пред тези инертни процеси, се примиряваме и следваме уче-
ниците по пътя на невежеството и безотговорността.

В бившия цикъл „философски дисциплини“ присъствието и 
задължителното следване на съвременното знание е налице само 
в някои учебници, а други са свободни философски изложения, след-
ващи убежденията на авторите и занижени равнища на изисква-
не и критерии. Старите програми не се следваха стриктно. Част от 
учителите създаваха собствени курсове, най-често от любимите ав-
тори и концепции на учителя. Налице е инфлация и девалвация на 
оценките. В новия учебен предмет „философия“ учебниците след-
ват стриктно програмите. Но самите програми са претоварени и 
често изпълнението им е невъзможно за ограниченото време.

Днес това, което виждаме в училище е колебание между край-
ностите на традицията и едно подобие на анархия, налагана от 
самите ученици. Разбира се, отново най-добри са учителите, кои-
то намират баланса и помагат на учениците да развият практи-
чески важни умения и ценни знания, а не просто да заучат изказ-
вания на велики философи. Най-ярък пример за високи дости-
жения на наши ученици са златните медали по математика в све-
товните олимпиади много години наред, първи места по инфор-
матика и силното присъствие на млади българи в компаниите за 
софтуер по света.
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Класическото хуманитарно образование отдалечава филосо-
фията от науката и от силно влиятелните информационни и вир-
туални технологии и не отговаря на нагласите и интересите на 
новите подрастващи от XXI в. Философията следва да стои във 
връзка не само с хуманитарните дисциплини, а и с естествено-на-
учните. Авторитетът на Платон, Августин и Декарт, Кант, Хегел 
и Маркс, не е достатъчен. За това е нужно силно присъствие на 
най-новата наука и технология и към съвременните философски 
дебати по важни теми като изкуствен интелект, mind–body, де-
терминизъм–свобода, граждански позиции, глобалност, доверие–
отговорност.

Цели и ценности в съвременната ситуация
Целите на образователните системи естествено следват кул-

турните идентичности и развитието на знанията. Науката и 
технологията се развиват ускорено и образованието ги следва. 
Съществуват глобални постижения и характеристики на чо-
вечеството, които една съвременна демократична образова-
телна система следва. Такива са: 

▶  свободното общуване, придвижване и обмен на хора, сто-
ки и услуги;

▶  достъпността на върховите постижения на науките, 
технологиите, икономиките, гражданските ценности, 
моралните ценности;

▶  всеобщо признатите човешки права: живот, собстве-
ност, свобода, щастие.

Културните идентичности се състоят от локални ценности: 
идеали, традиции, обичаи и норми, характерни за големите кул-
тури. Традициите са идентичностите на културите. Те са хилядо-
летни и от тях черпят смисъл десетки и дори стотици поколе-
ния. Но времената се ускоряват, традициите отслабват, те не мо-
гат вече да определят автоматично поведенията на хората в XXI 
в. Голата традиция и нейното кухо повтаряне е в разрез с разби-
рането, че философията развива най-добре мисленето и творче-
ските способности на учениците. 

Философията е жива и днес се водят оживени дебати по про-
блемите, които новата наука, технологиите и глобалната свърза-
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ност поставят: религия–наука, идеология–знание, хуманизъм–тех-
нологии, култура–природа. Наистина е нужна промяна, ако иска-
ме философията да оцелее в средното училище, промяна към по-съ-
временно, по-интересно, по-актуално и житейски адекватно съдър-
жание, отговарящо на съвременната наука и виртуална култура.

Такава промяна поне частично обещават новите стандарти 
и програми по философия, въпреки техните недостатъци.

Когато целта на една дейност е в самия неин извършител, а 
не му се налага отвън, тогава човекът е свободен. Противопоста-
вянето обаче на целеполагане от ученика и от институцията, на 
процес и резултат като оценъчно доминиране на първото се пре-
връща в идеология, освен че е твърде изкуствено. Хилядолетният 
опит на световните цивилизации е процес на постоянно разви-
ване и адаптиране на познания, умения и технологии. В образо-
ванието няма революции, а има приемственост и развитие.

Целите на образованието днес са доста неясни, но са винаги 
актуални насъщните и реалните блага и ценности на живота, на 
човешкото съществуване и на свободата. Тези блага и ценности 
изглеждат живи и трайни, колкото сме трайни ние, хората. Но 
дори и нашето бъдеще като вид е под въпрос.

Образованието е в период на нова ферментация и тепърва ще 
се избистрят новите конкретни образователни ценности. Фило-
софията, ако е жива и смислена, е длъжна да разбере тази голя-
ма трансформация. Накъде върви човечеството? Какво ще до-
несат бързо напредващите електронни и биологични техно-
логии? Ще бъдат ли адекватни демокрациите и либералните 
ценности? Ще можем ли да запазим мира между толкова мно-
го общности и култури, които се съвместяват и сместват? 
Какво ще стане с традиционните религии в близкото столе-
тие? Какво ще стане с глобалната пазарна икономика, доми-
нирана от мощни световни корпорации? 

Не са ясни отговорите на тези въпроси, а времената са бързи 
повече от всякога. Ние следва да сме готови до приемем предиз-
викателствата и да запазим цивилизацията, човечеството, живо-
та на планетата и самата планета от унищожение. А това може 
да стане, ако сме адекватни и компетентни, ако разбираме какво 
става и какво следва да се прави. Това е предизвикателство пред 
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философията, но дали тя е готова да отговори на него? Филосо-
фията на близкото бъдеще, както се вижда от съвременната ситу-
ация, ще бъде завладявана все по-силно от проблемите на тех-
нологиите и научните постижения, от новите измерения на мо-
ралните ценности в тази динамика. Няма как да почерпим мъд-
рост за това ново положение само от класическите постижения 
и дискусии по традиционните теми: дух-материя, бог–свят, суб-
станция-акциденция, свобода–принуда, ценност–знание. Всич-
ко трябва да се преформулира и преосмисля, както е и ставало в 
периоди на промени за векове.

Преди няколко години, отчаян от опитите си да критикувам 
и коригирам проектите за нови стандарти и програми, написах:

Ако пуснете жаба в кофа с гореща вода, жабата ще изскочи бързо от вода-
та и ще оцелее. Ако обаче я пуснете в студена вода и започнете да загрявате 
водата бавно, жабата ще се чувства комфортно от затоплянето и в един мо-
мент ще установи, че е станало горещо, но тя вече няма да може да изскочи. 
Тази метафора ми се струва подходяща за ситуацията с нашето образова-
ние. Нашата вода се затопля, ние плуваме в нея все още без пряка опасност, 
като постоянно дискутираме проблема за излизането, но без да излизаме. 
В един момент ще усетим обаче, че проблемите са нерешими – философи-
ята ще замре до пълно игнориране. (Герджиков 2015, 156) 
През целия преход у нас върху философските науки лежи сянката на ми-
налия им статус на „идеологически дисциплини”. И до днес мнозинството 
учители по философия са под влиянието на марксистки разбирания за ико-
номиката, политическите реалности и идеите, опровергани по съкрушителен 
начин от най-новата история. Във философията промарксистката и класи-
ческа нагласа е видима в догмата за „универсалната валидност” на философ-
ското знание, разбирано като „най-общите закони на природата, общество-
то и мисленето” и догмата за „обосноваването на науките от философията.” 
Това разбиране на философията е доведено до абсурд от науката вече повече 
от век, и отсъства от съвременната философия. (цит. пр., 157)

Днешната ситуация е описана сбито от Д. Елчинов и Н. Ни-
колова, преподаватели по методика на философията в средното 
училище в катедра „Философия“ така:

Така или иначе, дори едно неясно определение на това какво е философи-
ята и с какво се занимава не би било достатъчно неясно, за да даде пред-
става за методологическия безпорядък, който цари при преподаването и 
практикуването на философия в България. Дали философията е компе-
тентност, или набор от изречения, заедно формиращи подробен прераз-
каз с елементи на разсъждение? (Елчинов, Николова 2017, 86)
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В училище такъв хаос няма как да даде нещо продуктивно на 
тийнейджърите. Имайки богатствата на миналото, неизбежно 
следва да създадем собствени и нови хоризонти на философско 
разбиране. Целите, които вече са назрели, не са съвместими с ре-
конструкциите и интерпретациите. Наблюдаването, обсъждане-
то и проумяването на ставащото е задължение за философите и 
на философското образование. Следвайки добросъвестно нови-
те програми, неизбежно е да се следва и разбира съвременната 
цивилизация, наука и технологии.

Доброто философско образование развива умения да се че-
тат важни текстове с разбиране, да се говори и пише смислено и 
аргументирано.

Новите философски знания следва да се учат не само от лек-
ционни единици, а и от интересни факти и данни от живота, на-
уката и технологиите, с провокации и малки етюди. Учениците 
по възможност да стигат сами до формулировките. Това е смесена 
форма: лекция – беседа. 

Да се преподава разнообразно, богато и интерактивно и нови-
те знания да се развиват в контекста на живи ситуации. 

Да се използват активно диалози, беседи, дебати и дискусии. Да 
се организират ролеви игри. Да се култивира ясно и смислено гово-
рене, с толерантно изслушване и признаване на другата позиция. 
Да се развива отговорната свобода, а не пасивното запаметяване.

В този дух са и предлаганите дидактически ресурси. Полезни 
са, както и досега, познатите богати и доказани ресурси: тексто-
ве и теми за есета, казуси, задачи, шеги и игри.
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Тема 4
ФИЛОСОФИЯТА КАТО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ  

У НАС И ПО СВЕТА

Философията и другите предмети
Традиции и промени
Новият предмет „Философия“
История или съвременност?
Философията в училище по света
Парижка декларация

Философията и другите предмети
Нашата дисциплина е на специално място в системата на дис-

циплините и то трябва да се реализира в позитивните си възмож-
ности, а не да се примиряваме с философията като аутсайдер. 
Ако не познаваме другите дисциплини в техните взаимни връз-
ки и нивото, на което те се преподават паралелно на философи-
ята, тя се изолира и върви по свой път в училище, който е сляп 
за преподаването на естествените науки и хуманитарните дисци-
плини.

Стандартите и програмите за различните учебни предмети за 
един и същ клас трябва да са и се предполага че са на едно и също 
ниво на трудност, съотнесена към възрастта на учениците. Учеб-
ното съдържание – знания и умения, е по обем координирано с 
обема на учебното време: часовете, в които то се изучава. Това е 
по принцип става в годишните разпределения, които следват про-
грамата. Но новите стандарти и програми по философия бяха 
проектирани за далеч по-голям хорариум, а намалението на ча-
совете дойде в процеса на изготвянето им и се отрази негативно: 
целите и компетентностите останаха високо над възможностите 
на свития хорариум. 

Нивото на интелектуални усилия, сложността на предмета и 
нивото на знанията и уменията трябва да е близо до това в оста-
налите дисциплини. Недопустимо е философските дисциплини да 
стоят на по-ниско интелектуално и научно ниво от останалите. 
Ако философията пази целта си (формулирана и в стандарта) да 
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свързва и осмисля местата и отношенията на естествените на-
уки и хуманитаристиката, то нейната отговорност и трудност е 
специална. 

Ако някъде философията е аутсайдер, това значи, че там на-
шият предмет е подценен или ние не сме показали и доказали, че 
философията заслужава централно и високо място. Тъй като ре-
ално часовете за нашата дисциплина бяха драстично намалени, 
това специално място е трудно да се защити. Във всеки случай не 
може да се приемат нареждания от горе философията да се пре-
подава като второстепенна или маловажна дисциплина.

Добро решение е часовете (36) да са в 18 блока х 2 учебни 
часа. Отлично решение за 10. клас е 72 часа да са в 36 блока по 
2 часа. Така часът за практически дейности непосредствено ще 
следва часа за нови знания и веднага ще се упражнява наученото. 

Традиции и промени
В България философията като училищен предмет има почти 

вековна традиция. Етика и психология са преподавани редовно в 
средното училище още преди 1944 г. Най-новата история на фи-
лософските дисциплини в българското училище е проследена в 
дисертацията монографията на д-р Мая Митренцева Философия 
на промяната (Митренцева 2015).

Философията в училище при социализма до 1989
До 1989 г. в учебния план присъстват следните дисциплини:
Етика и право в 8. клас – два часа седмично – 62 ч. годишно;
Психология в 9. клас – един час седмично – 36 ч. годишно;
Обществознание в 10. клас – два часа седмично – 72 ч. годиш-

но; Общество и личност в 11. клас – два часа седмично – 62 ч. го-
дишно.

Разбира се, тези дисциплини са идеологически. Диале-
ктико-материалистическата философия се изучава като част от 
марксистката философия заедно с политикономия и основи на 
комунизма в рамките на учебния предмет „Обществознание“.

Философията в училище след 1989 г.
В периода 1990– 1992 г. учениците изучават според учеб-
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ния план на СОУ:
10. клас: Психология – 36 ч. годишно;
11. клас: Философия и етика – 90 ч. годишно;
12. клас: Философия – 60 ч. годишно.
В учебния план всички тези дисциплини фигурират под об-

щото наименование „обществознание“. В професионалните учи-
лища философия се изучава един час седмично в последната го-
дина от обучението на учениците. Изготвени са учебни програ-
ми по философия, етика и психология през 1990 г., които дейст-
ват за една учебна година (1990–1991). За програмата по фило-
софия за 11. клас са приложени два тематични варианта: на ко-
лектива Денков– Сивилов– Кючуков и на С. Герджиков, по тех-
ните учебници от 1991– 1992 г. (Митренцева 2015)

„Обществознание“ – 1992/1993 г.
През 1992 г. се прави промяна в учебния план. Според но-

вия план учебният предмет обществознание се изучава от девети 
до дванадесети клас с два часа седмичен хорариум. Новият уче-
бен предмет  обществознание  представлява комплекс от учебни 
дисциплини: психология, логика, етика, право, световни религии 
и типове култури, философия, които полагат теоретичните осно-
ви на хуманитарното познание. Учебният план се въвежда посте-
пенно – през 1992 г. е в сила за учениците в 9. клас. В него фигу-
рират:

10. клас: психология – 36 ч. годишно;
11. клас: философия и етика – 90 ч. годишно;
12. клас на гимназиите: философия – 60 ч. годишно. (пак там)

Предметен цикъл „Философия“
Нов учебен план на МНО се утвърждава през 1993 г. Въведен 

е цикъл Философия с два часа седмичен хорариум. Той включва:
  9. клас: психология – първи срок, два часа седмично;
  9. клас: логика – втори срок, два часа седмично;
10. клас: етика – първи срок, два часа седмично;
10. клас: въведение във философия на правото – втори срок, два 

часа седмично;
11. клас: философия – първи и втори срок, два часа седмично.
За професионалните училища– техникуми и СПТУ остава 

User
Inserted Text
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учебният план от 1991 г., т.е. обучението по философия (систе-
мен курс) е един час седмично в последната година от обучение-
то на учениците – т.е. в 3. (4.) курс. (пак там, електронно изда-
ние).

Цикълът „Философски дисциплини“ – 2000
  9. клас: психология и логика 
10. клас: етика и право
11. клас: философия
12. клас: свят и личност
Цикълът Философски дисциплини и добавения предмет 

(свят и личност) имаха строга и плавна логическа структура 
и представляваха разгърната картина на философски и сродни 
дисциплини, избрани с цел систематично и последователно фи-
лософско и гражданско образование в средните училища.

Програмите, създадени под ръководството на проф. А. Андо-
нов (авторът отпадна от комисията) имаха силен момент: акцен-
тът върху дейности и постижения на ученика. Друг силно пози-
тивен момент бе тематичната ориентация вместо историче-
ската. Езикът, категориите и историческите авторитети остана-
ха класически, диалектически и по същество хегелианско-марк-
систки. В новите изисквания от 2000 г. обучението се описва 
като процес от позиция на учениците: ориентиране, разпознава-
не, разбиране, осмисляне. Разбира се, всичко това става в рамките 
на класно-урочната система, като различни видове урочни еди-
ници, които не се изчерпват с преподаване на система от поня-
тия и тяхното заучаване от учениците. 

В монографията на д-р Митренцева има ясен акцент: субект-
ният подход, разработван от проф. Александър Андонов и ис-
торически отнесен към философията на образованието на Джон 
Дюи, предложена преди един век.

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 ана-
лизират, аргументират, осъзнават, да умеят и т.н… Т.е. ще се опитам да ар-
гументирам позицията, че за да може знанието да се използва, преди това 



52 Mетодика на философията в училище

трябва да се създаде. Разбира се, всичко това протича като развитие на са-
мия ученик като субект на познанието…(Митренцева, цит. пр.)

Тук се поставя силен акцент върху идеята за автономния ми-
слещ ученик и неговия процес на изследване, което да регенерира 
знанието, а не да го вземе готово. Идеята за класа като „изследова-
телската общност“ се разработва в исторически план от Е. Вар-
джийска в дисертацията ѝ (Варджийска 2014). Подобно поня-
тие („мисловен колектив“) се въвежда от Лудвиг Флек във фило-
софия на науката още през 1930-те години на XX в. Флек твърди, 
че познанието е колективна дейност, тъй като е възможно само 
въз основа на известно количество знания, придобити от други 
хора. Когато хората започват да обменят идеи, възниква мисло-
вен колектив, свързан със специфична нагласа, и в резултат на ре-
дица разбирания и недоразумения се развива специален стил на 
мислене . Това социално обяснение на научните изследвания се 
развива по-късно от Томас Кун. 

Учениците и класът специално не са изследователска общност 
поради очевидни причини. Те тепърва усвояват знанията и уме-
нията в определена област на знанието. Но те наистина са тър-
сеща общност и новите знания и умения се създават под ръко-
водството на учителя от самите тях в процес на имитиране на 
научни изследвания в учебни проекти и мини-изследвания. Уче-
никът естествено сам достига до собственото си разбиране по 
който и да е проблем в която и да е дисциплина и никой не може 
да извърши това вместо него. Разбира се, това става в условията 
на общуване между учениците и между тях и учителя. Учениците 
играят на изследователи, като извървяват елементарни стъп-
ки на реконструкция на вече извървени дълги пътища в истори-
ята на една наука или във философските традиции. Това именно 
може да става във формата на игра.

От 1991 до сега са излезли десетки учебници по философия 
заедно с помагала към тях. Те са добре известни на учителите. Не 
е коректно и не съм достатъчно компетентен да обсъждам учеб-
ниците на колегите, във всеки от които има интересни, уникал-
ни и полезни елементи. Важно е да се изтъкне създаването на ня-
колко полезни сборници, христоматии и излизалите редовно от 
2001 г. Книги за учителя.
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В историята на новите учебници след 1990 г. се забелязва по-
степенната промяна от класическия лекционен учебник с изложе-
ни теми с въпроси и задачи накрая към богатия интерактивен 
учебник, построен като мозайка от различни учебни форми и еди-
ници, с по-сложна структура и богатство от форми на актив-
ност на учениците.

Новият предмет „философия“
През 2012 г. МОН започва голям проект за усъвършенстване 

на образованието и образователният пакет „Философски цикъл“ 
е преобразуван в дисциплината философия с три части в задъл-
жителния 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 из-

бираеми.
Часовете са намалени драстично и сега са само по 36 часа за 8. 

и 9. клас, 72 часа в 10. клас или общо 144 часа. Премахнати са се-
рията философски и сродни дисциплини: психология и логика, 
етика и право, философия и свят и личност. Вместо това е въве-
ден предмета философия за 8., 9., 10. клас и свободно избираеми 
курсове за 11. и 12. клас.

Реформата в образованието е вложена в новия Закон за преду-
чилищното и училищното образование и се изразява в нови дър-
жавни изисквания. Те са ориентирани главно към разработваните 
в Европейската Комисия 8 ключови компетентности, изброени 
по-горе. Новото в новите програми в позитивен план са „прено-
симите компетентности“: дискусия и дебат, работа с текст, съз-
даване на текст, решаване на казус, публично представяне (пре-
зентация) и работа по проект (самостоятелно проучване).

Новата концепция за предмета философия съдържа кон-
фликтни моменти. Авторът е подчертавал тези моменти и дру-
ги проблеми в ред доклади и становища, както и в статии. (Гер-
джиков 2015)

Първият основен проблем е мястото в новия предмет на пси-
хологията, една емпирична наука с век и половина история, като 
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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, учебни-
ците и учебните помагала, в която изрично се казва:

Чл. 25. 
Текстът и извънтекстовите компоненти в учебника трябва да отговарят на 
следните изисквания:
1. да съответстват на:
а) съвременното състояние на науката

Вторият основен проблем е структурата (Наредба № 10 от 
2017, МОН). В 8. клас се започва с философията и нейните на-
чала, преминава се през философската антропология, а след това 
се преминава към емпиричната наука психология. В 9. клас се за-
почва с блага и ценности, след това се вмъква тема за философ-
ското и научно изследване, и пак се продължава с етическата про-
блематика. Вмъкването на такива нелогично поставени и трудни 
теми в тези класове със сигурност ще е бариера в преподаване-
то, особено при тези малко часове. Третият проблем е постанов-
ката, че философската традиция създава съвременни компетент-
ности без съвременната философия и наука. Четвърти проблем е 
пълната липса на естественонаучно ориентирани курсове за 11. и 
12. класове. Пети проблем е остарялата и неадекватна концепту-
ална структура, например: „всеобща наука – частни науки“. Шес-
ти проблем са непосилните изисквания за малкото часове.

Програмите следват Изискванията за учебно съдържание по 
философия (Приложение 16).

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 хе-
терогенности в програмите. Например в 8 клас се въвежда фило-
софията като област, наука, светоглед (Познание и реалност) и се 
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продължава с основни теми от науката Психология (Себепозна-
ние), заедно с компетентностите от 4 област: дискусии, текстове, 
казуси, публично представяне, проекти.

Специфични цели на обучението  
по философия – МОН
Философията като себепознание на човека и познание за света, като уме-
ние 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 съвре-
менната 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 све-
та и познанието, като традиция и специфична културна техника съдейст-
ва за изграждането на цялостен личен светоглед и подпомага човека в кри-
тичното осмисляне на явленията от природния и социалния свят. Фило-
софията има основополагащо значение за формиране на идеята за образо-
ваност като възможност за човека да приложи знанието за стимулиране 
на собственото си развитие като личност. Философията обосновава вза-
имовръзките между областите на природонаучното и хуманитарното по-
знание. 
Основната цел на обучението по философия в средното училище е да под-
помогне развитието на автономна личност, която е подготвена да участ-
ва съзнателно и конструктивно в живота на социалната общност. Тази 
цел се постига чрез систематично развиване на самостоятелно, критиче-
ско 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 на-
вици за учене през целия живот. 
Методи на обучението по философия 
Обучението по философия в средното училище се основава на ценност-
та и авторитета на философската традиция и принципите на съгласуване с 
нуждите и интересите на ученика; диалогичност, интерактивност и интер-
субектност в образованието; развитие на ключови компетентности; парт-
ньорство; развитие на класа и училището като демократични общности. 
(Приложение 16, Изисквания за резултатите от обучението по учебния 
предмет философия)

В тези формулировки се съдържа една концепция за фило-
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софията, която изключва съвременната, жива философия, а това 
е в дисонанс както с всяка друга дисциплина, така и със само-
то изискване на МОН за съответствие със съвременното състоя-
ние на науката. В програмите се налага при това почти само кон-
тиненталната европейска философска традиция. Минимално е 
присъствието, и то след критики на проекта, на англоезичния ем-
пиризъм, аналитичната философска традиция, както и най-нови-
те явления във философията. Изключва се неевропейската и не-
западната философска традиция и съвременност. Това не е оп-
равдано и обосновано по никакъв начин в съвременната глобал-
на цивилизация и с оглед на ключовите компетентности на ЕК.

Постановява се, че подпомагането на развитието на автоном-
на личност, …самостоятелното, критическо и творческо мисле-
не, се основава единствено на философската традиция. Защо? 
Ако не в конфликт, традицията е в дисонанс с глобалната съвре-
менност на XXI век. Как с традиционна философия ще се раз-
вива съвременна личност, ако спецификата на съвременната лич-
ност като съвременна няма как да е в традицията? Очевиден е и 
дисонансът между критическо мислене и обхвата на традиция-
та. Така или иначе, програмата е Наредба на МОН и следва да 
се спазва.

Концепцията има и силно позитивен аспект: развиването 
на компетентности от преносимо естество като работа с тек-
стове, създаване на собствен текст, участие в дискусия, ре-
шаване на казуси, публично представяне (презентация) и раз-
работване на проекти. Всички тези форми са въведени и разви-
вани още от 1993– 4 г. и после от 2001 г. в учебниците и помага-
лата на автора на тези лекции.

Тези компетентности се развиват с дейности в клас и са-
мостоятелно.

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-подходящи за постигане на целите на преподаването на 

философия в средното училище са интерактивните техно-
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логии. Препоръчва се използването на разнообразни техники 
на преподаване, които се подбират според конкретните цели на 
урока, спецификата на съдържанието и особеностите на учени-
ците. Значимо място в преподаването на философия заемат раз-
личните форми на диалог, на самостоятелно или съвместно учеб-
но 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.).

История или съвременност?
Тази дилема тлее десетилетия в разбирането и в преподаване-

то на философия у нас в средното училище и е зависима от уни-
верситетското образование. Тя е успоредна с дилемата история 
или систематика. Дали на учениците да се поднесе кратък курс 
по епохи и велики философи, който никога не може да е предста-
вителен, или да се разработят основните проблеми и теми на фи-
лософията, доминирали във отделни или във всички епохи. Ис-
торическите курсове по философия спонтанно заместиха марк-
систките курсове, защото и марксизмът се преподаваше истори-
чески, все пак той е част от историята на немската философска 
мисъл. Учителите масово преподаваха история на философията, 
като времето се изчерпваше някъде към Средновековието или 
Новото време.

В последните години се разгоря дебатът за мястото на исто-
рията в преподаването на философия, подхванат главно от Д. Ел-
чинов в доклада му от конференцията в Китен през 2015, публи-
куван в електронното списание Виртуална култура, 16, 2015 и в 
сборник от 2018. Авторът пише:

…в България, към днешна дата, дейността, на която традиционно се при-
качва един академичен етикет, е до голяма степен подменена с дейност-
та, на която се прикачва друг академичен етикет. Причината това твърде-
ние да е трудно за защита е именно, че етикетите продължават да са раз-
лични. На единия пише „Философия“, а на другия пише „История“. (Ел-
чинов 2018, 65)
С малки, но важни изключения, това, което чувахме, бяха разкази на или 
за твърденията на различни философи, а понякога дори за живота на тези 
философи, като в преобладаващия брой случаи въпросните философи 
бяха мъртви от много време… Покрай тези странични за следването ми за-
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нимания открих, че на много места по света в момента съществуват фило-
софи, които при това не изчерпват заниманията си с цитиране на своите 
мъртви предшественици. С други думи, изглеждаше, че философията нито 
е в историята, нито е история, а че има философия, която се пише, говори и 
преподава в момента. Нещо повече – изглеждаше, че тази сега съществува-
ща философия е доста известна. Навсякъде можеха да се открият текстове, 
препратки, дебати, университетски програми и т.н. (цит. пр., 66)

Съвсем очаквано, този доклад и статия събуди бурни проте-
сти у колегите историци на философията, но в тях намерих не 
отхвърляне на изложените факти, а болезнена защита на исто-
рията на философията. В сборник от 2018 Проблеми и перспек-
тиви на философското образование в България статиите за исто-
рията на философията са 6: на О. Геориев, Х. Паницидис, Д. Ел-
чинов, Д. Дамянова, Ст. Асенов и Д. Божков (цит. пр.).

Реално фактите са масивни и неопровержими: наистина фи-
лософското образование у нас е в много висок процент исто-
рико-философско и няма отношение към съвременната, изклю-
чително интензивно създавана предимно на Запад философия. 
Този факт е свързан с друг: нашите философи и преподаватели 
масово се присъединяват към т.нар. „континентална традиция“, 
игнорирайки „аналитичната традиция“. Днес това деление е не-
актуално и доминира говоренето и писането с ясни и дефини-
тивни термини, с аргументи и факти. Обяснението за този уни-
кален феномен е просто: няколко десетилетия се преподаваше 
изключително една философия: марксизма, която произлиза и 
официално е свързана с немската класическа философия, предим-
но Кант и Хегел. В нашия факултет и досега се преподава масив-
но история вместо съвременност. Този факт е в рязко противо-
речие с разпределението на курсовете и научната работа на ко-
легите от философските факултети и катедри на Запад и дори в 
някои балкански страни. Ако отворите сайтовете на водещите 
философски факултети, ще установите, че водещи са дисциплини 
като философия на науката, етика, логика, а историческите из-
следвания са периферни.

Не става въпрос за присъствието на история на философията, 
което никой не оспорва, а за преподаването на неисторическите 
дисциплини като исторически. Това вече е историцизъм – пози-
ция, че философията е история на философията. И досега препо-
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даването в нашия факултет си остава историческо или по-точно 
историцистко, включително по неисторически (систематични) 
учебни дисциплини като онтология, антропология, етика, есте-
тика, социална философия, философия на историята и т.н. Отго-
вор написа проф. Ц. Бояджиев (Бояджиев 2015,135–146). 

Бояджиев пише:
Изходната предпоставка на обсъжданата „идеология” е, че огромната част 
от философските идеи на миналото са окончателно, един път завинаги оп-
ровергани и преодолени, така че изучаването им е празно губене на време и 
прахосване на сили, безсмислено суетене около изстиналото тяло на нещо 
отдавна мъртво… Аз на свой ред съм принуден да припомня нещо съвърше-
но банално. Когато говорим за живостта на миналото, разбира се, нямаме 
предвид живота като физическа даденост. Историята на философията е ис-
тория на идеи, нейният ареал е този на духовното, така че в нея критерият 
за живост е съвършено друг. Живи в историята на духовната култура са оне-
зи, които са съумели да сътворят значим и устойчив интелектуален или ес-
тетически продукт. Именно като създател на духовен универсум Аристотел 
е жив и, бих си позволил да кажа, дори много по- жив от някой съвременен 
доморасъл мислител или от само за миг проблесналата на интелектуалния 
хоризонт модерна философска звезда. Историята на философията е опит за 
диалогична беседа със значимите, физически мъртви, но културно напълно 
живи философи от миналото. Осмелявам се да допусна, че подобна беседа 
нерядко може да е по-продуктивна и по инструктивна за съвременника, от-
колкото даже най-оживената и съдържателна дискусия в аудиторията или по 
време на научна конференция. (Бояджиев 2015, 136)

Разбира се, тук не е мястото за академичен дебат по тази тема. 
Дидактически не може да има спор, че историята на философия-
та е неотменима част от специализираното и училищното обу-
чение по философия. Факт е също, че в много по- обемна част това 
обучение по света не е историческо в тесен смисъл, а съвременно 
и научно ориентирано. Достатъчно е да надникнем в сайтове и 
електронни учебници по света и ще се убедим в това. Такава са 
и испанският, и мексиканският колежански учебници, които не 
очевидно не спадат към англоезичната „аналитична“ традиция.

Историята като наука или изследователска област има огромен 
хоризонт и развитие и в тази област се анализират и интерпрети-
рат т.нар. „исторически извори“ или писмените свидетелства от 
миналото във вид на автентични текстове – разкази за истори-
чески събития, документи от миналото и пространни истории 
на стари автори. Историците предлагат не „диалози“ с тези стари 
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текстове, а анализи с цел достигане до исторически факти. Голе-
мите съчинения на философите от миналото са от своя страна пис-
мени свидетелства и са органична част от културите и цивилизаци-
ите на Запада и Изтока. Техните преводи са налични и всеки чита-
тел може да се докосне или вникне в тях. Четенето и интерпрета-
цията им само метафорично може да се нарече „диалог“, по прос-
тата причина, че само читателят е активен. От „духовно живия“ 
древен мислител е останал текстът и той не разговаря с нас, а ние 
търсим отговори на наши въпроси в него. Няма смисъл да спорим 
дали и в каква форма Аристотел е „духовно жив“. Факт е, че Ари-
стотел не е осмислил и няма как да осмисли реалността от името 
на съвременния човек и вместо нас: глобалността на човечеството 
вместо гръцкия малък „свят“, разположен сред „варвари“, виртуал-
ната цивилизация, която Аристотел не е могъл и да си представи; 
перспективата на интелигентните машини; изследването на Вселе-
ната и на атома. Аристотел не се и докосва и няма как да се докос-
не до неопределеността на събитията и обектите на микро ниво и 
несъстоятелността на „субстанциите“ и т.н. и т. н.

Някои стари философи са велики и са част от историята зато-
ва, защото са направили нещо ново, неизвлечено от великите ав-
тори преди тях. А това значи, че те не са се задоволили с цитира-
не на своите още по-стари предшественици. Съвременни фило-
софи, чиято „звезда“ е изгряла в последните петдесет години, не 
са неизбежно епигони или неоригинални интерпретатори на ве-
ликите стари автори, а откриват и формулират нови проблеми, 
тези, аргументи и решения, релевантни на XX и XXI в. Такива са 
безспорно Ръсел и Витгенщайн, Хайдегер и Хабермас, Карнап и 
Куайн, Попър и Денет. В техните текстове намираме опроверже-
ния на цял ред постановки на старите философи, например на 
опозицията „душа–тяло“.

Историцизмът във философските факултети и в училищата в 
България далеч не е „активен диалог“ с традицията, а най-често 
е повтаряне на фрази и обширно цитиране с коментари. Друг ва-
жен факт е, че цял ред схващания на големи философи и учени са 
познавателно ирелевантни, например „физиогномиката“ на Ари-
стотел, неговата физика, схващането на Декарт за безсмъртната 
душа, която се съединява с тялото в мозъка, идеалистическите 
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философии на природата от типа на Хегел. Класическият емпи-
ризъм, изключен от вниманието на хуманитарните реминисцен-
ции, е много по-адекватен научно, макар и също остарял.

При всички случаи философията губи достойнство и рацио-
налност, когато се възвеличават великите предци подобно на ре-
лигиозни светци. Тя е неадекватна, когато ги следва като „все-
общ фундамент на науките“ или жизнена необходимост, за да сме 
хора. Философията губи актуалност, когато се свежда до аполо-
гия и култ към авторитети и е напълно заличена, когато се пре-
връща в култов ритуал на затворена общност.

Така или иначе, нашите ученици живеят днес и ще продължат 
да живеят утре, когато ние ще си отидем. Те се интересуват живо 
от нещата такива каквито са, а голяма част от тези неща създават 
нова традиция или традиции. Няма значение каква крилата ми-
съл е изказал Ницше, ако трябва да разберем дилемите на създа-
дения виртуален свят. Неговите метафори за свръхчовека нямат 
сила за проумяване на интелигентните андроиди, които евенту-
ално ще се появят и евентуално ще заплашат живота ни. Тийней-
джърите в огромната си част нямат собствен философски инте-
рес, но имат жив интерес към споделяне, дискутиране и разбира-
не на това, което става днес в света, в технологиите и в глобал-
ното смесване на култури и какво да правя аз, за да съм адеква-
тен. Това е ситуация, в която философската дидактика става сил-
но зависима от проиграването на изчистени модели на проблемни 
ситуации от живота тук и сега.

Това се разбира и от колегите с историческа нагласа, макар че 
повечето от тях подценяват „спонтанното философстване“. Е. 
Варджийска пише:

Изследването на философски проблеми в група чрез прилагане на Сокра-
товия метод е много добра възможност за упражняване на педагогическа-
та саморефлексия, за проверка на основанията на собственото мнение, за 
свободно приемане на различна позиция при представяне на по– силни 
аргументи. (Варджийска, с. 2)

Философията в училище по света
България е от немногото страни в света, където философия-

та се изучава в средното училище. Но каква е картината? Пред-
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ложената тук картина не е пълна, има различни източници. Об-
разователните програми на държаните се променят (вижте на-
шите). Данните тук са взети от книгата на Юнеско: UNESCO, 
Teaching Philosophy in Europe and North America от 2008 г.

САЩ и Великобритания
В Съединените американски щати философията не се препо-

дава в нивото преди университета. Съществуват отделни курсо-
ве 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 редица европейски страни философията е част от средното 

образование в различни форми и степени. Това са:
Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Есто-

ния, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Люксем-
бург, Монако, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, 
Словакия, Словения, Холандия, Хърватия, Турция, Финландия, 
Франция. (UNESCO 2008, p. 40)

Регионалните специфики зависят от степента на централиза-
ция– децентрализация на образованието и връзките между рели-
гия и философия в традиционното образование и култура. В Ис-
пания часовете са намалени в последните години, но има 2 кур-
са в степента „Bachillerato”: Философия 1 (Философски понятия) 
и Философия 2 (Исторически курс). Във Философия 1 се изуча-
ват следните теми:

  1. Философията: необходимост и смисъл
  2. Научните познания
  3. Логика и граници на мисълта
  4. Знание, истина и език
  5. Научни възгледи за света
  6. Философска рефлексия върху реалността
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  7. Психобиологични измерения на човека
  8. Лицето: природа, култура и достойнство
  9. Етически рефлексии
10. Основи на моралното действие
11. Преобразуващата дейност на човека
12. Култура и социална структура
13.  Право и справедливост. Икономически ред и социална 

справедливост
14.  Теории за произхода на обществото и държавата. 

(https://www.blinklearning.com/coursePlayer/curso2.
php?idcurso=421529).

Прегледът на която и да е тема в този курс и учебник показ-
ва неизменно присъствие на съвременните научни, технологични и 
социални реалности.

Задължително се вземат философия и гражданско образова-
ние в първи курс, както и история на философията в във втори 
курс (това съответства на 11. и 12. клас), за да се кандидатства за 
университет или просто да се получи степента. Курсове по фило-
софия на университетско равнище са широко разпространени и 
имат дълга традиция.

Особено силно е присъствието на философията във Франция. 
В “terminale” – последната година от гимназията – това е задъл-
жителна дисциплина за всички ученици. Тези, които изучават ху-
манитарни науки, провеждат осем часа философия на седмица. 
Във Франция 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. 
Във Финландия също философия и етика се изучават като ал-
тернатива на религията. В Хърватия също може да се учи ети-
ка вместо религия, която е съсредоточена главно върху католиче-
ската традиция. Философски курсове в средните училища има в 
Сърбия.

Африка и Близкия изток
Философията като предмет в училищата има дълга традиция 

в някои от арабските държави.  Според анкетата, проведена от 
ЮНЕСКО, философия се преподава в средното училище в Ал-
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жир, Бахрейн, Египет, Кувейт, Ливан, Мароко, Мавритания, 
Катар, Сирийската арабска република, Тунис и Йемен. В повече-
то арабски страни предметът се изучава в университетите. Има и 
изключения, като Оман и Саудитска Арабия, където философи-
ята напълно отсъства в повечето образователни нива. 

Азия
Философията се изучава в различни форми в някои азиатски 

страни. На този континент са развити големи мисловни тради-
ции 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. Достъпен 

е учебник по философия от Мексико, озаглавен Етика и ценнос-
ти 1 и 2 (https://issuu.com/cengagelatam/docs/etica_issuu).

В защита на преподаването на философията се обявява т.нар. 
„Парижка декларация“ от 2005 г.

Парижка Декларация за Философията:
Ние, участниците в международните дни за „Философията и демокраци-
ята в съвременния свят“ утвърждаваме, че преподаването на философията 
окуражава отворения ум, гражданска отговорност, разбиране и толерант-
ност сред индивидите и групите;
Потвърждаваме, че философското обучение, което тренира независимо 
мислещи хора, способни на съпротива срещу различни форми на пропа-
ганда, подготвя всеки за поемане на отговорността относно големите въ-
проси на съвременния свят, особено в областта на етиката; 
Приемаме, че развитието на философския дебат в обучението и в култу-
рата 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 съ-
ществува, да се въвежда, където още не съществува, и да се означава екс-
плицитно като „философия“. 
Философията като свободно търсене и изследване не може да приема ка-
квато и да е истина за последна, и уважава убежденията на индивида, но 
никога, с риск отказ от собствената ѝ природа, не приема доктрини, които 
отричат свободата на другите, човешкото достойнство и семената на вар-
варството. (Paris, February 2005)
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В контекста на осемте ключови компетентности, формулира-
ни от Европейската комисия, обучението по философия може 
да допринесе за развитието на „междуличностни и граждански 
компетентности“, които включват „способност да се общува кон-
структивно в различни среди, да се демонстрира толерантност, 
да се изразяват и разбират различни гледни точки, както и „спо-
собността да се мисли критично и творчески“. В стандартите и 
програмите по философия тези ключови компетентности се раз-
виват в различна степен, като най– интензивно се развиват соци-
алните и граждански компетентности и културната осъзнатост и 
уменията за изразяване чрез творчество.
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Тема 5
УЧЕБНИЦИ ПО ФИЛОСОФИЯ 

МОН за учебниците
Дефиниция в Закона за предучилищното и училищното об-

разование:
Чл. 151. (2). Учебникът е произведение, създадено в резултат на творче-
ска дейност, което е одобрено от министъра на образованието и науката за 
осигуряване на училищната подготовка. Учебникът е дидактическо сред-
ство, което подпомага цялостното обучение на ученика по определен 
учебен предмет или модул за овладяване на компетентностите, посоче-
ни в държавния образователен стандарт за общообразователната под-
готовка, за профилираната подготовка или за придобиването на ква-
лификация по професия, както и в съответната учебна програма.
Учебниците, одобрени от Министерството на образованието, се обявяват 
за валидни всяка година със заповед на Министъра, в списък. (ЗПУО)

Учебниците се създават по програми, а те се разработват по 
държавни стандарти за учебно съдържание и други стандарти, 
утвърждавани от МОН.

Чл. 14. Текстът и извънтекстовите компоненти на познавател-
ната книжка трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да съответстват на:
а) съвременността, като информацията и данните са актуални и точни;
б) възрастовите характеристики и познавателните възможности на 
възрастовата група на децата, за които е предназначена;
Чл. 24. (1) Текстът и извънтекстовите компоненти в учебника трябва да 
отговарят на следните изисквания:
1. да съответстват на:
а) съвременното състояние на науката, като информацията и данните 
трябва да са актуални и точни, а източниците на информация да са ко-
ректно обозначени;
б) възрастовите характеристики на учениците, като равнището на 
трудност на съдържанието, примерите и илюстративният материал са 
съобразени с учебната програма;
2. да осигуряват:
а) последователност и приемственост в учебното съдържание чрез подхо-
дящо актуализиране на вече придобити знания и умения и чрез ясно под-
чертани връзки между сродни теми и понятия;
б) системност и яснота при въвеждането на понятията, теориите или еле-
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менти от тях в съответния учебен предмет, като новите трябва да са изгра-
дени на основата на познатото;
в) усъвършенстване на умения и задълбочаване или разширяване на зна-
ния от предходни години;
г) балансираност на информацията, предвидена за нови знания, за упраж-
нения, за преговор, за обобщения, в съответствие с препоръчителното 
процентно разпределение в съответната учебна програма;
д) условия за формиране на ключовите компетентности, конкретизирани 
в съответната учебна програма, и възможности за практическото им при-
лагане;
е) условия за насърчаване и улесняване на самостоятелното търсене на ин-
формация от различни източници;
ж) условия за представяне на единството в човешкото многообразие и за 
толерантно отношение към различието;
з) възможности за самостоятелно учене, критично мислене и творче-
ска дейност;
и) възможности за вътрешнопредметни и междупредметни връзки с из-
ключение на учебниците по специалните предмети за учениците със сен-
зорни увреждания;
й) възможности за самооценяване на постиженията на учениците с из-
ключение на учебниците по специалните предмети за учениците със сен-
зорни увреждания. (ЗПУО, МОН 2017)

Съвременният интерактивен  
учебник по философия
В цял свят съвременните учебници са интерактивни. Това 

значи, че те са инструменти за активната работа на ученика 
с учебника в голямо разнообразие от техники. Отдавна вече 
те не са поредица от теоретични блокове за научаване с по 
няколко въпроса в края.

В годините след 1990 учебниците по философските дисци-
плини изминаха дълъг път на интензивна промяна. Промяната 
се изразява в следните ярки тенденции:

▶  замяна на историческия курс с тематично-исторически и те-
матичен. Този тематичен курс е налице във всички съвре-
менни учебници по философия на Запад.

▶  замяна на учебника като поредица от лекции по теми от 
класически тип с учебник – поредица от теми, разработе-
ни интерактивно и с все повече активни форми и дейнос-
ти: текстове за анализ, проблеми за дискусия, теми за есе-
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та, философски задачи и игри, фрагменти и мотиви от худо-
жествени произведения, илюстрации, казуси, тестове.

▶  постепенно намаляване на учебното съдържание и оп-
ростяване на проблематиката.

▶  нарастване на практическата ангажираност на учебни-
ците и разработване на преносими компетентности.

▶  рязка промяна на дизайна на учебниците от тип „книга“ 
към тип „списание“.

Средствата за обучение са класически и съвременни. Кла-
сическо средство е учебникът. Към него се добавят помагала в 
зависимост от спецификата на предмета, най-често в последни-
те десетилетия се добавят учебни тетрадки и книги за учите-
ля. Специфично средство за обучение са текстовите колекции 
– сборници, антологии, христоматии. Напоследък се създават 
работни листове за изпълнение на специфични задачи.

Как се работи със съвременния учебник?
Съвременните учебници не са вече само средства за заучаване 

на новия материал. Те са инструменти за тренинг и постигане 
на многостранните умения и компетентности, адекватни за съ-
временната ситуация.

В нашите учебници, следвайки огромните интерактивни въз-
можности и изискванията на времето, както и новите програми 
и компетентности, 

ученикът тренира и развива ред образователни техники:
▶  анализ на текстове като фокусирано разпознаване и раз-

биране, а не научаване. Кратки и силни фрагменти се четат 
и коментират в самия учебник. Ученикът се учи постепенно 
да пише ясно, логически последователно и критично, с ак-
тивно прилагане на факти аргументи. 

▶  писане на собствен текст. Учениците развиват умението 
за писане на аргументиран текст по тема, която е важна 
и актуална. В учебниците и учебните тетрадки се прилагат 
кратки и дълги фрагменти от философски, научно-популя-
рен и художествен тип, които дават достатъчно разнообра-
зен материал за собственото и критично мислене на учени-
ците;



Учебници по философия  69

▶  анализ на казус. Учениците навлизат във философските 
проблеми с живи ситуации, които изискват решения. Жи-
вите ситуации прерастват в трудни случаи за анализ. Казу-
сите се решават в клас с активен диалог, работа в екипи и из-
писване на решението в самия учебник. 

▶  попълване на таблици-задачи за видове и типове понятия, 
активности, подтеми, моменти в анализи и т.н;

▶  попълване на въпросници за себепознание (в 8. клас) и на 
анкети за емпатия и толерантност, логически задачи и 
т.н.. На страниците на учебниците и тетрадките са дадени 
изключително полезни и ефективни въпросници за себепо-
знаване: Аз-образ, стил на учене, лични нагласи, заложби 
и способности: Какъв съм? Как уча? Какво мога? Какво 
правя най-добре? Как биха могли всички тези въпросни-
ци да се раздават всеки път от учителя, ако ги няма в са-
мите учебници и тетрадки?

Ученикът ще пази своите отговори като част от собственото 
си откриване и ще се връща към тях, за да проследи своето раз-
витие и докъде е стигнал в изпълнение на своите визии, мечти и 
житейски проекти.

▶  задания за презентиране и проекти. Презентации и про-
екти вече могат да се правят онлайн и включително в са-
мите електронни ресурси към учебниците, използвайки 
примерни презентации и проекти, изобилен материал за 
собствени разработки, както и схеми за самите разработки.

▶  учебни тестове за оценка и проверка. Ученикът може и 
трябва да реши пробните и примерни тестове в края на 
всяка голяма тема (раздел) от програмата, за да се подгот-
ви добре за успешно решаване на официалния тест, даван от 
учителя на бланка.

Затова:
Учебникът по философия (както и по другите предмети) 

трябва винаги да е на разположение на ученика: той не е не-
прикосновена библиографска ценност, а винаги наличен инстру-
мент. Недопустимо е учебникът да лежи някъде в библиотеката в 
стаята на ученика и само при изрично искане да се носи в учили-
ще. Такъв учебник е безполезен. 
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Безсмислено е вече диктуването и писането в тетрадки на 
новия урок или задача. Недопустимо е да се губи ценно време в 
тези нищожни 30 часа годишно по 40 минути за диктуване на 
въпроси, задачи и анкети; за ръчното изписване на дефиниции, на 
всякакви решения в личната тетрадка. 

Няма съмнение, че за тази цел отлично допълващо средство 
са електронните учебници с техните ресурси за всякакви дейнос-
ти онлай или офлайн на разпечатани работни листове.

Съвременната наука  
и идеологическото наследство 
Всички ние се учим и сме длъжни да сме запознати с класика-

та и новостите в нашите дисциплини, без да сме идеологически 
обременени. Не следва да преподаваме преодолени, отхвърлени 
и ненаучни постановки. Тук наследството на марксистката фи-
лософия е проблем. То се проявява в наглед очевидни постанов-
ки. Например, философията се определя като „всеобща наука“ 
или „наука за всеобщото“. Това е постановка от марксизма, на-
следила Хегел.

Философията не е „наука за всеобщото“, за „всеобщите зако-
ни“ като трите закона на диалектиката, а е особена, винаги вари-
антна, проблемна форма на познание. С „всеобщото“ се зани-
мават също математиката и физиката. Някои философии не 
се занимават с всеобщото, а например с езика, или с позна-
нието, или с граничните човешки ситуации. Всички тези про-
блеми и теми не са всеобщи. В проекта за стандарт по Филосо-
фия преди три години беше формулирано: „Философията е нау-
ка за най-общите закони на света и познанието“. Кои са тези 
закони? Какви всеобщи закони на света и познанието открива 
екзистенциализмът? А прагматизмът? А емпиризмът като цяло? 
Само в класическата немска традиция (Хегел), от която изхож-
даше марксистката философия и само в Диамата се формулираха 
Трите закона на диалектиката).

Учебниците, които се създаваха през 90-те години без програ-
ми, и съвременните, следвайки програмите, съдържателно след-
ват „философската традиция“. Това е следа от историцизма 
на марксистката философия, която извежда „единствено на-
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учната философия“ от историческото развитие на европей-
ската мисъл и специално от диалектиката на Хегел. В оста-
налите части на света, където в училище се учи философия, та-
къв историцизъм няма. Следват се основни теми на съвремен-
ната философия и вътре в тях се включват най-важните моменти 
от историята на философските идеи.

Учениците имат право на актуално, истинно знание, което об-
хваща цялата палитра на философските дирения и находки, а те 
са почти необхватни. По-коректно е това цяло поле да се означи 
с клас пределни проблеми. Освен това, философията отдавна не се 
разглежда като „наука“ в смисъла на изследване на емпиричната 
действителност. Не е валидно извън марксизма делението: все-
общи – частни науки. Каква частна наука е математиката, ако 
всички нейни положения са универсални? Каква частна наука е 
физиката, доколкото изучава Вселената с нейните всеобщи зако-
ни?

Нека следваме изискването учебниците и преподаването да 
съответстват на съвременната наука. Това, за съжаление, не 
е прецизно прокарано както в програмите, така и в комисията за 
оценка на учебниците.

Останки от ненаучна и идеологическа „психология“
Аз намирам в големи части от новите учебници, които не мо-

гат да се цитират изчерпателно, силно снижаване на нивото на 
науката, представена в тях, и силни акценти в миналото на 
науката психология. Миналото на науката психология, от своя 
страна, е задължително в онези части, в които се представят во-
дещите психологически школи, но като цяло психологията е из-
вървяла огромен път за близо 130 години и едва ли е уместно да се 
лансират като актуални някои нейни постановки от миналото.

Всички граждани от моето поколение и по-млади, изучени в 
парадигмата на марксизма-ленинизма, сме учили една специфич-
на психология, изградена на базата на диалектическия материа-
лизъм и теория на отражението. Концепцията, наричана „Обща 
психология“, която разработва психологическите явления: ми-
слене, емоции и чувства, памет и въображение, познавателни фор-
ми; личност и общество: темперамент и характер и т.н. и т. н. 
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няма много общо с онази психология или по-точно онези психоло-
гически теории и експерименти, които се правят днес.

Учебници по философия от 1990-те 
Първите учебници по философия бяха издадени през 1991-

1994 г.:
Кючуков, Л., Сивилов, Л., Денков, Д., FILOSOFIА, Бис, 1991, 1993;
Герджиков, С., Философия за 11.клас, Просвета, 1992, 1993;
Колев, И., Пожарлиев, Р., Макариев, П., Философия за 11 клас на 

сред но то об що об ра зо ва тел но училище, Лик, 1994;
Сергей Герджиков, Кратка илюстрована философия, Екст рем, 1995;
Сергей Герджиков, Философия за професионалните училища, Екс-

трем, 1994.
Първите учебници бяха плод на свободен избор на програма 

– още не бяха разработени стандарти и програми. В хода на про-
мените създадохме и първите стандарти като списъци със задъл-
жителни понятия и автори по теми. В този период бяха създаде-
ни и първите помагала:
Денков, Д.,Колев, И., Антология по философия, I част., „Аргес”, 1991;
Колев, И., Гичева, Д., Гънгов, А., Антология по фи ло со фия за 

11.клас, Просвета, 1992;
Герджиков, С., Философският текст, Просвета, 1993.

Както се вижда от заглавията на помагалата, концепцията за 
учебник следваше в общи линии класическата форма на пореди-
ца от лекции, подпомагани от сборници с текстове и помагало за 
текстове. В края на уроците се предлагаха кратки списъци с въ-
проси и задачи. В един от учебниците се появиха първите каз-
уси, теми за дискусии, теми за есета и тестове (С. Герджиков, 
Философия за 11. клас, Просвета, 1992).

Първите илюстрации по теми (рисувани от художник), се 
появиха в учебника: Кратка философия, 1994.

Всички тези учебници имаха амбициозни лекционни разра-
ботки, които представяха философските проблеми.

Още на този етап се очертаха две тенденции: 
▶  тематично-проблемно представяне на философията, в рамки-

те на което се представяха историческите ѝ етапи (Герджиков).
▶  историческо представяне на философията, в рамките на 
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което се развиваха философските теми (Колев, Пожарлиев).
Моята авторска и дидактическа позиция беше и вече е наложе-

на, е че историята на философията не може да бъде представена 
в рамките на учебник и има непреходни философски теми, като 
битие-небитие, човек, живот-смърт, история, знание. Именна по 
тези теми се разположиха историческите форми на философията.

Първите учебници бързо бяха допълнени с помагалата-сбор-
ници и колекции от текстове. В авторските ми учебници още от 
самото начало фигурираха теми за дискусия, теми за есета, фи-
лософски казуси и тестове. Антологиите съдържаха амбициоз-
ни поредици от заглавия за четене. Появи се и първото помага-
ло за учители, посветено предимно на работата с текстове: Фило-
софският текст, Просвета, 1993. След това се появи Философия 
прима на автора (Екстрем, 1994), в която текстовете се редуваха 
с казуси и тестове.

Втората серия учебници, от 1996 г. нататък, бяха създадени по 
поредицата от предмети: психология, логика, етика и право, фи-
лософия. Те в общи линии развиваха концепциите за учебник на 
своите автори от първите учебници. В учебника ми Кратка фи-
лософия от 1995 г. за пръв път се появиха илюстрации и специ-
фичната „визуална философия“, рисуване на философски по-
нятия от художниците С. Паскалевски и Н. Младенов (Екстрем 
1995, 1996, 2001).

Учителите предпочитаха разказната лекционна форма на 
преподаване, като рядко построяваха диалогични уроци, съдър-
жащи дискусии, решаване на казуси и тестове. Писането на есе-
та беше интензивно още в първите години след 1990 и през 1993 
се организира първата национална олимпиада по философия. 
Беше разработена система и въпросник за кандидат-студенти, коя-
то съдържаше колекция от задължителни текстове. Върху тях се 
пишеха есета. Текстовете излязоха в специален сборник: Философ-
ски текстове (за кандидатстудентски изпит), Минерва, 1996.

Учебници от 2001 г.
Голяма промяна настъпи през 2000 г. с новите стандарти и 

програми по цикъла Философски дисциплини: Психология и 
логика за 9. клас, Етика и право за 10. клас, Философия за 11. 
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клас и Свят и личност за 12. клас. Появиха се нови одобрени 
учебници по детайлни програми по теми.

Психология и логика за 9. клас:
В. Василев, Р. Стаматов, Психология, Анубис, 2001;
Е. Герганов и колектив, Психология и логика (психология), Про-

света – София, 2002;
Иван Игов и колектив, Психология и логика (психология); (логи-

ка), Нова звезда, 2001;
Г. Несторова и колектив, Психология и логика, Педагог 6, 2001;
Т. Димитров, П. Манолова, Психология и логика; Екстрем, 2001

Етика и право за 10. клас:
И. Колев и колектив, Етика и право, Анубис, 2001;
Л. Денкова, Ат. Семов, Етика и право, Д-р Иван Богоров, 2001;
Н. Видева и колектив, Етика и право, Минерва, 2002;
С. Герджиков, Добрева, Етика и право за 10.клас, Екстрем”, 2002;

Философия за 11. клас:
И. Колев, Р. Пожарлиев, Философия, Анубис, 2001;
О. Георгиев, Г. Каприев, Философия, Д-р Иван Богоров, 2001;
С. Герджиков, Я. Мерджанова, Философия за 11.клас. С.: Екс-

трем, 2001 и Учебна тетрадка.
Д. Денков и колектив, Философия, Просвета – София, 2002;

Свят и личност за 12. клас:
М. Грекова, Л. Деянова, И. Дичев, Свят и личност за 12. клас, 

Просвета, 2005
И. Колев, Свят и личност за 12. клас, Анубис, 2005 (със статус 

на помагало)
С. Герджиков, Свят и личност за 12. клас, Екстрем, 2005 (със 

статус на помагало).
Единственият официално одобрен учебник по Свят и лич-

ност – на Просвета, е класически лекционен учебник със сери-
озно научно социологическо съдържание. 

Пътуване във философията
Днес много от учебниците, вкл. по Философия, започват като 

въвеждане в пътуване или пътешествие. Това за пръв път беше 
предложено в учебника на автора от 1992. А в учебника от 2001 
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(С. Герджиков, Мерджанова, Я., Философия за 11. клас) тази идея 
е развита в целия учебник. Всеки урок започва с ориентация за 
мястото, където се намираме, разгръща се като разглеждане, 
проучване и игри.

Илюстрации в учебниците по философия
Съвременните учебници са по правило богато илюстрирани, 

основно със снимки от мрежата. Понякога това изобилие се пре-
връща в натрупване, но при всички случаи е позитивно явление.

Фотографиите, публикувани в урочните теми, не съдържат 
обаче символния характер на понятията и концепциите. Зато-
ва за предпочитане такива илюстрации и икони, които графич-
но представят философски (психологически) смисъл. Това на-
сочва към включване на илюстрациите към методическите еди-
ници: една символна илюстрация може да се интерпретира и 
да представя понятие. Илюстрациите, както и другите елемен-
ти, разбира се са адресирани за определена възраст и не бива да 
са прекалено детински или прекалено сериозни.

Този тип учебник, но вместо с рисувани илюстрации – със 
снимки, плюс изобилие от иконки, сега се налага като норма, в 
най-различни вариации на въведенията, упражненията, задачи-
те, резюметата, и в пълноцветен изглед.

Образите като илюстрации се появиха в учебниците по 
философия през 1994, в Кратка илюстрована философия (С. Гер-
джиков, 1995). Тази тенденция се разви в учебниците по Психо-
логия и логика, Етика и право и Философия за 11. клас от 2001 г. 
(Екстрем, 2001). 

Всяка тема на всеки от тези учебници беше богато илюстрира-
на с ясна образна и графична структура: голяма илюстрация 
в плакатен стил в началото, малки портрети за авторите и сим-
волни илюстрации за понятията- Илюстрации на философски 
понятия се предлагаха за пръв път и те изразяваха специфичната 
графична философия на художника проф. Николай Младенов.

Визуалната философия
в учебника Философия за XI. клас Екстрем (2001)
Илюстрациите в учебника Философия за XI клас нямат за цел буквално да 
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илюстрират дадено понятие така, както би могло да се очаква от една науч-
на илюстрация, най-малкото защото това е невъзможно. 
В случая можеше да се подходи поне по два начина - да се използват сним-
ки, репродукции или свободни емоционални и абстрактни рисунки, кои-
то по някакъв начин носят настроението и подсилват внушението на 
вербална та част на понятието. 
Или - което е далеч по-голямо предизвикателство - да се потърси близ-
ка до текста гледна точка, предадена чрез пестелив графичен език или 
по-просто казано - да се създадат знаци-пиктограми на понятията, които, 
така или иначе, са нееднозначни и противоречиви като самата философия. 
Тази дисциплина е повече изкуство, отколкото наука - тя е бягство от дис-
циплината и бунт на мисълта.
Илюстрациите към този учебник имат за цел да провокират мисле нето 
на учениците, като тълкуването им би било различно у всекиго, и въпре-
ки всичко правилно. И ако понякога човек се разсейва четейки, а негово-
то съзнание бяга в други далечни посоки, то изображението-знак е мно-
го по-бързо възприемано, особено от младия наблюдател, то ще му дава 
повод да открие взаимосмисъла ѝ с обяснителния текст, а оттам и 
със самото понятие. (Николай Младенов, художник, автор на илюстра-
циите и знаците, виж Мултимедия Философия за 11. Клас в сайта http://
extremepress.net/book/filosofiya-za-11-klas-multimediya/)

Предвид на тази визуална философия, графиката на учебни-
ка се превръща в единица на самата философия – рубрики, по-
нятия, теми. Ние сме предизвикани да изкажем интелектуално-
то впечатление, неразкъсано от емоционалната вълна. Затова в 
игрите и задачите на тези уроци влиза и коментар на илюстра-
циите. 

Например в темата как да нарисуваме понятието за човек? Като 
портрет? Като рисунка на човек? Това би било безсъдържателно и 
безсмислено. Двата пръста, сочещи нагоре и надолу, са означава-
ли в гладиаторските битки живот или смърт за победения. Човек 
е между живота и смъртта. Стъпката-пясъчен часовник, оставена 
между небе и земя, символизира силно човешката ситуация на път, 
на пространство-времево бродене в света, което извършваме тук 
ние, загадъчните същества, нарекли себе си „човек”.

Най-новите учебници по философия от 2017
От 2015 г. при нови стандарти и програма на основата на нова 

структура на средното образование е въведена единната дисци-
плина Философия.
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За 8. клас
Одобрените през 2017 г. учебници са:

Г. Герчева-Несторова, Р. Димитрова, Р. Тултукова, Б. Бойчев, Фи-
лософия за 8. клас, Педагог 6, 2017;

С. Герджиков, Философия за 8. клас, Екстрем, 2017;
И. Колев, Р. Пожарлиев, Р. Найденова-Пириндева,… Философия 

за 8. клас, Анубис, 2017;
Г. Каприев, З. Каприева, Философия за 8. клас, Булвест, 2017;
Е. Варджийска, С. Цветанова, Я. Захариев, П. Енчев, Философия 

за 8. клас, Просвета София, 2017.
Същите издателства и авторски колективи  

с малки различия създадоха и учебници за 9. и за 10. Класове 
през 2018  и 2019 година.

Всички тези нови учебници представят нов модел на учеб-
ник по философия, богато илюстрован, с много упражнения, 
следващи новите компетентности, и вече се наложи големият 
формат (А 4). 

В новите учебници впечатлява силната редукция на учебно-
то съдържание (часовете са намалени на 36), силно популяри-
зиране на стила, с изключение на учебника на Екстрем, и изо-
билие от цветни илюстрации – предимно фотографии. Попу-
лярният стил, в който се избягват научни формулировки от съ-
временната психология, е несъмнено ориентиран към новите на-
гласи на учениците. Форматът, подобен на цветно списание, е 
силно повлиян от учебниците за учениците от 5 до 8 клас, които 
се правят в този формат. Това само по себе си навярно привлича 
учениците, а илюстрациите привличат вниманието.

Форматът, стилът и съдържанието в моя авторски учебник под-
държат разбирането за специфика на философията спрямо други 
предмети. Авторът запазва по-сериозен вид на учебника, със запа-
зен среден формат, с по-малко илюстрации и по-научен стил, след-
ващ съвременната психология, философия и сродни дисциплини. 
Това са прости и ясни, но научни формулировки. За съжаление се 
предпочитат всекидневни описания и обяснения.

Съгласно изискванията на новата Наредба за учебници уро-
ците всички учебници съдържат равномерно количество нови зна-
ния и упражнения по новите компетентности: анализ на текст, 
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създаване на текст, анализ на казус, създаване на текст, публич-
на презентация и учебен проект. Някои учебници експлицитно 
делят уроците на два вида: уроци за нови знания и уроци за уп-
ражнения (дейности, практическа подготовка).

Преподаването, както и преди всичко учебниците, задължи-
телно следва да отговарят на съвременното състояние на на-
уката, както ясно е постановено в Наредбата за учебници на 
МОН, цитирана горе. Разбира се, не по-малко важно е изисква-
нето за съответствие с възрастта на учениците. За пръв път фи-
лософията се изучава в 8. клас, на 15 годишна възраст. Някои мо-
менти в някои учебници не отговарят на тази възраст, като има 
отклонения както надолу, така и нагоре. Учителите отхвърлят 
постановки, които по тяхна преценка и опит надхвърлят по рав-
нище тази възраст.

По силата на програмата за 8. клас и предвид на равнището в 
учебниците по психология за 9. клас от 2001 г. авторите бяха из-
кушени да изложат съдържанието на подобаващо ниво. Трябва 
да призная, че в моя авторски учебник (С. Герджиков, 2017) има 
моменти, които са на по-високо ниво за възрастта в 8 клас. Ня-
кои моменти от теми като личностна идентичност, машина и из-
куствен интелект, са незадължителни и са насочени главно към 
ученици от природо-математически училища.

Въведението във философията, изложено в учебника, също 
може да се облекчи и съкрати и всеки учител може да направи 
това съобразно своите паралелки.

Същевременно, трябва да държим сметка за останалите учеб-
ни предмети и тяхното теоретично ниво в 8. клас. Ако направим 
сравнение, ще видим, че учениците от 8 клас изучават по матема-
тика и физика, по химия и биология, по информационни техно-
логии, по история и цивилизации, понятия и концепции доста 
по-трудни от онези в учебниците по философия (психология).

Електронни учебници
Най-новото средство за обучение е електронният учебник. 

Той е електронен вариант на печатния учебник, качен в подхо-
дяща платформа и с функции, улесняващи ползването. Нещо дру-
го е мултимедията – динамичен интерактивен продукт с комби-
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нирано действие на анимации, он-лайн задачи и тестове, лин-
кове към ресурси в мрежата, видео материали, звук.

Министерството на образованието и науката формулира из-
искванията за електронните варианти на новите учебници в На-
редбата за познавателните книжки, учебниците и учебните пома-
гала от 2015 (2017)

Чл. 24. Съдържанието на електронния вариант на учебник по учебен пред-
мет или модул трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да съответства на теми и на очакваните резултати към тях от учебната 
програма;
2. да допринася за активиране и мотивиране на учениците;
3. да включва с образователна цел различни медийни формати, като текст, 
изображения, видеозапис, аудиозапис, анимация, симулации и др., 
които не могат да бъдат представени в печатното издание на учебника;
4. да стимулира взаимодействие между участниците в учебния процес;
5. да подпомага използването на разнообразни методически решения и 
учене чрез практика;
6. да дава възможност за самооценяване на постиженията на учениците. 
(МОН, Наредба № 10, 2017)

Новите учебници от 2017-2019 година за 8., 9., 10. класове 
вече са с електронни варианти. В тези електронни варианти, 
следвайки изискванията на Наредбата за учебници на МОН, се 
съдържат всички уроци, упражнения и текстове с увеличаване, 
с прикачени работни листове, вкл. тестове, с текстове за ана-
лиз, с видео материали. Но това не е мултимедията, в която са-
мата платформа е интерактивна и не се основава на изгледа на пе-
чатния учебник.

Впечатляват електронните варианти на учебници на издател-
ство Просвета от 1917-2019 г. (и не само по философия). Най-го-
лямото българско издателство за учебници създава такива про-
дукти по всички предмети с богато интерактивно разнообразие. 
Те са създадени с помощта на платформа и технологии от унгар-
ската компания mozaweb.com. В този електронен учебник кон-
цепцията е най-богата, ресурсите са най-много.

Повечето издатели са създали интересни електронни вариан-
ти по философия с всички медийни формати, посочени от МОН 
и допълнителни: допълнителни текстове, 3D-ефекти, избра-
жения, работни листове, видео, презентации, аудио файлове. 
В новите електронни варианти по философия всички издатели 
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предлагат пикачени оригинални и допълнителни произведения, 
тестове и задачи.

Училищата у нас макар и бавно се оборудват с електронни дъс-
ки и мултимедии. Така че активната работа с електронните учеб-
ници в клас вече е възможна и докато дса в сила, новите учебни-
ци със сигурност ще се ползват интензивно със своите електрон-
ни варианти и ресурси.

Електронните учебници (варианти) са предназначени преди 
всичко за самостоятелна работа и удобно придвижване в съдър-
жанието, с богатствата на интерактивните форми, 3D, видео, 
текстове, презентации, видео филми и линкове към външни 
ресурси.

Електронните варианти не заменят печатните.
Само печатният учебник може да се ползва пълноценно за 

попълване на таблици, текстови полета, отговори и решения, 
въпросници и тестове.

Учебниците и учебните комплекти са за учениците и те 
следва да ги набавят и да ги ползват както в час, така и у дома, 
за самоподготовка. 

Ползването на печатните и електронните учебниците днес, 
когато те не са заменими с устни лекции, диктувани и записва-
ни в тетрадки от учениците, е просто задължително. Ако учи-
телите пренебрегват това изискване, диктувайки и създавай-
ки свои курсове, те лишават учениците от задължителните по 
програма дейности и компетентности. Учителят има право, а 
дори е длъжен, да стои на позиция над учебниците по своя потен-
циал и подготовка. 

Мултимедия по философия (2006)
Най-новите електронни варианти на учебници не са мул-

тимедия.
През 2006 създадохме в колектив първата философска елек-

тронна мултимедия в България: Философия за 11. Клас. Мул-
тмимедия, Екстрем. Тя е налице в сайта на издателството, час-
тично интерактивна: http://extremepress.net/book/filosofiya-za-
11-klas-multimediya/ Тя беше изцяло интерактивна, не беше ко-
пие или вариант на печатния учебник, а само се основаваше на 
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него. Мултимедията съдържа: илюстрации, биографии, линко-
ве, анимации, музика, диктуване на текстове, писмени зада-
чи, игри, тестове за попълване онлайн с изпращане на учите-
ля и оценяване.

В Мултимедията Философия за 11. клас (2006) авторски-
ят екип включи следните звукови елементи: музика за всяка от 
темите, свързана с темата (предимно електронната музика на 
Жан-Мишел Жар); звукозаписи на диалози, истории, казуси, ви-
цове. Фонът във всяка от тези страници е цветна снимка със сю-
жетен смисъл. За всяко понятие и автор са публикувани плакат-
ни графики и портрети.

МОН отказа да одобри и финансира мултимедията, въпреки 
че Министерството прие и финансира електронни съдържания и 
учебници по всички предмети през 2005. Всички тези електронни 
учебници, качени на сайта на МОН, представляваха просто тек-
стове с възможност за свободно придвижване в съдържанието. 

Мултимедията беше публикувана на сайта на издателството и 
се разпространяваше като помагало с карти с кодове за достъп. 
Опитахме се да я представим и промотираме. Някои учители 
се заинтересуваха и направихме серия демонстрации. Така или 
иначе, тази мултимедия не получи популярност, не беше приета 
за ползване от учителите и остана само труда и ресурсите, които 
бяха вложени. Все пак бъдещето отново се произнесе в полза на 
този тип учебник. В непълен интерактивен вариант мултимедия-
та още е на сайта. (www.extremepress.com).

Работни листове
Към новите учебници за улеснение на учители и ученици се 

предлагат работни листове. Особено активни в предлагането на 
работни листове се оказаха издателите от Педагог 6 и Булвест. 
В електронните учебници без изключение се предлагат работни 
листове за решаване на тестове, за анализ на текстове и други.

Работните листове днес са ресурс за попълване офлайн (или 
онлайн). Те представляват: въпросници, тестове, задачи, таб-
лици, графики, планове. Някои издатели създават специални 
брошури с работни листове. Ние публикуваме нашите работни 
листове в сайта за разпетачване. Учителите могат да ги свалят и 
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разпространят от ресурсите за учители: http://extremepress.net/
za-uchiteli/.

Електронните варианти на учебници по правило предвиждат 
вътрешни линкове към работни листове, които при кликване 
на съответната иконка се свалят и се попълват офлайн в самия 
файл на компютъра или се разпечатват и попълват на ръка.

В нашите учебници се използват работни листове с пробни 
тестове, въпросници по психология, анкети, тестове за самопоз-
нание, игри, задачи.

Специален работен лист ДИСКУСИЯ СЪС СЪСЕДА ПО 
МАСА е предназначен за дискусия по двама. Този лист се разпе-
чатва и раздава на учениците и те по двойки го попълват с размя-
на на листовете си и равносметка на дискусията. Играта „диску-
сия със съученика до мен“ ангажира всички ученици в класа 
по двойки и ги фокусира за критическо мислене. Тя може да 
се провежда както на компютър или таблет офлайн, така и ръчно 
на разпечатаните листове. Учениците попълват свои аргументи 
и факти за или против философски тези и антитези, които се по-
пълват в специален ред.

Образи и видео
Образите са изобилни както в печатните, така и в електрон-

ните варианти на учебник. Днешните изисквания към образи-
те са много високи поради богатата интерактивна среда и конку-
ренция, както и от вездесъщата реклама.

Съвременните учебници се създават във вид, подобен на жур-
нал, списание. Те са богато илюстровани със снимки и по-ряд-
ко с рисунки.

Съвременните учебници, включително вече и по философия, 
са многоцветни. Черно-белите формати почти напълно са от-
паднали.

Снимките изместват символичните рисунки.
Силно се използват иконките като знаци за видове урочни 

единици, задачи, дейности и операции.
В новите електронни варианти видеото е динамично, сю-

жетно и може да е готов клип, откъс от подходящ филм или цял 
филм (документален, с философски смисъл или игрален филмов 
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етюд). В нашите електронни варианти на новите учебници са да-
дени линкове към филми по най-интересните теми.

Снимките, графиките и видеото са изключително мощно сред-
ство за визуализация на понятия, концепции, сюжети, автори. 
Всички електронни варианти за 8.клас включват такива. Илюстра-
циите се увеличават и показват „обемно“ в нашата платформа.

Увеличават се и изпъкват във всички учебници дефиниции, 
фрагменти, портрети и биографии. 

Виртуални симулации на процеси, опити и др. за целите на 
обучението

Този елемент във философията не е интензивно разработван, 
но за сметка на това е разработено изобилие от работни листове 
за анализ на текстове, решаване на казуси, тестове и задачи (ня-
кои онлайн). 

Линкове към вътрешни и външни ресурси
В електронните учебници има множество линкове към ста-

тии и книги в мрежата, видеоматериали, онлайн тестове и 
други ресурси. Собствените електронните ресурси (презента-
ции, работни листове, тестове, въпросници) могат да се свалят и 
разпечатват или попълват офлайн.

Нашите електронни учебници
Електронните варианти на Философия за 8., 9., 10 класове на 

Екстрем са на сайта на издателството и са достъпни безплатно, 
с кодове или без в зависимост от периода.

(http://extremepress.net/uchebnik-filosofiya-8klas/),
Философия за 9. клас:
(http://extremepress.net/book/filosofiya-za-9-klas-uchebnik/),
и Философия за 10. клас:
(http://extremepress.net/book/filosofiya-za-10-klas-uchebnik/
Тези електронни варианти на учебници съдържат:
▶  3D ефекти: книгата „виси“ в пространството с възмож-

ност за въртене и обръщане; отделни полета от страни-
ците се появяват на преден план с обемен ефект;

▶  изскачащи понятия, биографии, образи;
▶  задачи за попълване ;
▶  въпросници за себепознание за попълване;
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▶  тестове за самопроверка и проверка за попълване 
офлайн;

▶  работни листове със специфични задачи и дейности;
▶  статии за сваляне и четене;
▶  линкове към текстове в интернет;
▶  презентации;
▶  видеа от мрежата;
▶  интерактивни анимации.

Графиката на мултимедията представлява концепция за стра-
ници с различна функция и знаци (символи): въпроси и отгово-
ри, порции нови знания, игри, задачи, упражнения, тестове.

Игрите и задачите във виртуалното пространство са ефектив-
ни, по идея лесни за изпълнение (попълване) и някои от тесто-
вете и задачите дават възможност за самооценка. В мултимеди-
ен формат тестове се решават и он-лайн с автоматични резултати 
или се изпращат за проверка на учителя.

Презентации
Изключително атрактивно е преподаването на нови знания и 

навлизането в интересни съпътстващи теми по презентации на 
учителя.

Проблемите с презентациите на уроци в клас са: 
▶  пасивността на учениците по време на презентиране;
▶  отсъствието на презентациите от програмите.

Но това в никакъв случай не е пречка да се създават и прожек-
тират презентации в клас по нови уроци. Новият урок по прин-
цип изисква фокусиране на вниманието на учениците, а това 
става много добре с презентация, която привлича и приковава 
вниманието.

Литература
Учебници по философия за 10. клас, одобрени през 2019 г.1

Учебници по Философия за 9. клас, одобрени през 2018 г.
Иванова-Варджийска, Е., Панева-Иванова, Д., Захариев, Я. Философия за 

1 Учебниците от 2019 излизат след тази книга.



Учебници по философия  85

9.клас. „Просвета-София“, С., 2018
Колев И, Пожарлиев, Р., Стоев П., Найденова-Пириндева, Р., Философия за 9. 

клас. Анубис, С., 2018
Герджиков, С. Философия за 9. клас. Екстрем, С., 2018
Несторова, Г., Димитрова Р., Бойчев, Б., Тултукова, Р. Философия за 9. клас. 

Педагог – 6, С., 2018
Кънева, В., Касабов, О., Тодорова, Т., Философия за 9. клас. Булвест, С., 2018

Учебници по Философия за 8. клас, одобрени през 2017 г.
Иванова-Варджийска, Е., Цветанска, С., Захарев, Я. Философия за 8. клас. 

Просвета-София, С., 2017
Андреева, Л., Найденова-Пириндева, Р., Колев, И, Пожарлиев, Р., Стоев, П. 

Философия за 8. Клас, Анубис, С., 2017
Герджиков, С. Философия за 8. клас, Екстрем, С., 2017
Несторова, Г., Димитрова, Р., Бойчев, Б., Тутулкова, Р. Философия за 8. клас, 

Педагог – 6, С., 2017
Каприев, Г., Каприева, Д. Философия за 8. клас, Булвест, С., 2017
Герджиков, С. Философия за 11.клас – Мултимедия, Екстрем, С., 2006
https://extremepress.net/book/filosofiya-za-11-klas-multimediya/

Учебници по Философския цикъл, одобрени през 2001 г.
Димитров, Т., Манолова, П. Психология и логика, Екстрем, 2001 и Учебна те-

традка
Герджиков, С., Д. Добрева. Етика и право за 10 клас. С.: Екстрем, 2002 и 

Учебна тетрадка
Герджиков, С., Я. Мерджанова. Философия за 11. клас. С.: Екстрем, 2001 и 

Учебна тетрадка
Герджиков, С. Свят и личност, С.: Екстрем, 2004. и Учебна тетрадка
Василев, В., Р. Стаматов, Психология за 9. клас, Анубис, 2001
Герганов, Е. и колектив, Психология и логика (Психология) за 9. клас, Просве-

та София, 2002
Игов, И. и колектив, Психология и логика (в две части: Психология и Логика) 

за 9. клас, Нова звезда, 2002
Несторова, Г. и колектив, Психология и логика за 9. клас, Педагог - 6, 2001
Герджиков, С., Добрева, Д., Етика и право за 10. Клас, Екстрем, 2001
Колев, И. и колектив, Етика и право за 10. клас, Анубис, 2001
Денкова, Л., Ат. Семов, Етика и право за 10. клас, Д-р Иван Богоров, 2002
Видева, Н. и колектив, Етика и право за 10. клас, 2002- ЗП, Минерва, 2002
Колев, И., Р. Пожарлиев, Философия за 11. клас, ЗП, 2001, Анубис, 2001
Денков, Д. и колектив, Философия за 11. клас, Просвета – София, 2002
Георгиев, О., Г. Каприев, Философия за 11. клас, Д-р Иван Богоров, 2001
(Да се имат предвид също учебните помагала към учебниците)
Първите учебници по философия след 1990
Кючуков, Л., Любен Сивилов, Димитър Денков, FILOSOFIА, Бис, 1991, 1993
Герджиков, С., Философия за 11.клас, Просвета, 1992, 1993
Колев, И., Пожарлиев, Р., Макариев, П., Философия за 11 клас, Лик, 1994
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Герджиков, С., Кратка философия, Екстрем, 1994
Герджиков, С., Философия за професионалните училища, Екстрем, 1994
Денков, Д., И. Колев, Антология по философия, I част., Аргес, 1991
Колев, И., Гичева, Д., Гънгов, А., Антология по фи ло со фия за 11.клас, Просве-

та, 1992

Помагала на издателство Екстрем
Герджиков, С., Я. Мерджанова, Учебна тетрадка по Философия за 9. клас. С., 

Екстрем, 2018
Герджиков, С. Учебна тетрадка по Философия за 8. клас. С., Екстрем, 2017
Рашева-Мерджанова Я., Панайотова П. Помагало за личностно развитие по 

Философия за 8. клас. С. 2017, Екстрем
Герджиков, С., Учебна тетрадка по Свят и личност за 12. клас, С., Екстрем, 

2005
Герджиков, С., Д. Добрева, Учебна тетрадка по Етика и право за 12. клас, С., 

Екстрем, 2002
Герджиков, С., Я. Мерджанова, Учебна тетрадка по Философия за 11. клас, С., 

Екстрем, 2001

Преведени чуждестранни въведения във философията
Юстайн, Г. Светът на Софи, С., Дамян Яков, 1997, 2005
Дельоз, Ж., Гатари, Ф., Що е философия?, С., Критика и хуманизъм, 1995
Смит, Л., Рийпър, У. Начален курс по Философия. С., Госпъл, 1996
Тейчман, Дж., Эванс, К., Философия. Руководство для начинающих. М., Весь 

мир, 1997
Улф, Р., За философията, С., Нов български университет, 2004
Ясперс, К., Въведение във философията, С., Гал и ко, 1994

Чуждестранни учебници (на испански)
Философия 1 и 2 за колежи от Испания:
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/curso2.php?idcurso=421529
Етика и ценности 1 и 2 част от Мексико:
https://issuu.com/cengagelatam/docs/etica_issuu
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Тема 6. 
НОВИ ТЕХНИКИ  

В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЛОСОФИЯ

Самостоятелна работа
Мозъчна атака, провокация
Форми на дебат и дискусия
Игра: ДИСКУСИЯ СЪС СЪУЧЕНИКА ДО МЕН
Работа в екип
Кръгла маса (ФИЛОСОФСКИ КРЪГ)
Игра: „ГОРЕЩИ СТОЛОВЕ“
Игра: „ТОПКАТА Е В ТЕБ!“
Взаимно оценяване
Ролева игра: В РОЛЯТА НА УЧИТЕЛ
Игра: ОТБОРНО СЪСТЕЗАНИЕ
Литература

Всички нови техники, описани тук, са разработени на страни-
ците на учебниците, учебните тетрадки и помагалата по филосо-
фия на автора. Те в силна степен се реализират в самите учебни-
ци и помагала. Учениците ползват учебниците си не само за чете-
не, а и за интерактивни форми на работа: 

Самостоятелна работа
▶  попълване на отговори ва въпроси и решения на задачи;
▶  попълване на таблици и графики;
▶  попълване на въпросници за личностно развитие;
▶  писане на коментари;
▶  решения на казуси и дилеми;
▶  ходове в игри;
▶  работа в работни листове.

Учебниците след 7. клас вече не са просто книги за съхра-
нение в личната библиотека. Те не се пазят за втора употреба и 
за препродажба.

Учениците се оставят сами в тишина да прочетат и анализи-
рат фрагмент, да напишат коментар, да решат казус, да нахвърлят 
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идеи за есе, което да напишат вкъщи.
Самостоятелната работа развива вниманието, анализа, логи-

ческото мислене и творчеството. Тя култивира личната отговор-
ност и уменията за самостоятелно мислене и писане.

Въпросниците и тестовете се попълват самостоятелно.
Философските есета (аргументативните текстове) се пи-

шат самостоятелно.

Мозъчна атака, провокация
В началото на нова точка от урока учителят вкарва ученици-

те в работна кондиция, като ги провокира с бърз и интересен въ-
прос. За това са формулирани въпроси и отговори в началото 
на всяка тема за нови знания. Можете да зададете свои въпроси, 
които да са пряко свързани с живота на учениците.

Обичайно е учителите да задават серия въпроси на класа, за да 
достигнат учениците сами до понятията и положенията, важни 
за темата. Но не всички ученици, а понякога само единици, про-
явяват интерес. Интересът се повишава и вниманието се изо-
стря, ако се измисли провокация или рядка и остра ситуация.

По темата за общуването:
▶  Провокация: На парти сме. Момиче или момче от ком-

панията седи сама, не пие алкохол, не пуши, не разгова-
ря? Какво правим? Ще я изолираме ли още повече? Ще 
го обсъждаме ли зад гърба му: „колко е сдухан/а“?

Форми на дебат и дискусия

Откъде тръгваме? Обичайният спор
Когато спорим, говорим свободно: споделяме мнения с при-

страстие ги защитаваме, като привеждаме обикновено непрове-
рени факти и спонтанни аргументи за и против.

Петър: – Един ден всички професии ще се упражняват от интелигентни 
роботи. 
Иван: – Не съм съгласен, няма как да стане. 
П: – Защо смяташ така? 
И: – Ами първо не е никак добре за хората да престанат да работят, 
най-малкото защото ще затъпеят. 
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П: – Няма значение, защото бизнесът управлява света и щом е изгодно за 
компаниите, те ще уволнят хората и ще поставят роботи навсякъде. 
Иван се съмнява и изказва контрааргументи (критика): 
И: – Първо, това едва ли ще е по-евтино и второ, хората ще измислят зако-
ни срещу заемането на някои работни места от роботи, защото иначе хо-
рата ще загубят своите знания и умения. Това ще е краят на човешката ци-
вилизация.

От мнение към теза
Тезата, за разлика от мнението, се обосновава с факти и аргу-

менти.
Работете индивидуално. Формулирайте една теза и нейната 

антитеза, например: 
1.  „Душата е смъртна и умира заедно с тялото.“ Противопо-

ложната теза ще бъде:
2. „Душата е безсмъртна и отива в друг свят.“
Сега дайте факти и аргументи за едната и за другата теза. Пом-

нете, че пред фактите аргументи не важат. Не можете да оборва-
те добре потвърдени факти.

Факти за 1:
А. Никой никога не наблюдава души. 
Б. Всички умират, никой не се връща от смъртта.

Аргументи за 1:
А.  Тялото е смъртно, а душата е неотделима от тялото, следо-

вателно и тя е смъртна.
Б.  Изобщо е под въпрос отделянето на „душа“ наред с тялото. 

Къде е душата, когато ме боли зъб или гледам синьото море?

Критика (контрааргументи) и съответни факти:
А.  Много хора казват, че са виждали духове. (Това добре по-

твърден факт ли е?)
Б.  Някои хора, преживели клинична смърт, разказват за пре-

ход в друга реалност.

Аргументи за 2:
А.  Душата е принципно различна от тялото и не е наблюдаема.
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Игра:  
ДИСКУСИЯ СЪС СЪУЧЕНИКА ДО МЕН
Работете по двама на работни листове. Работният лист е на-

лице в сайта и се изтегля както с линк от електронния учебник, 
така и като ресурс за учителя. 

Разиграйте философски дебат с опонент – съученика до вас. 
Играта е писмена: ще записвате факти и аргументи за една теза 
и една антитеза.

Работата по двама с писмени решения не оставя нито един 
ученик без задача и ангажира вниманието на всички. Няма на-
чин учениците да се разсеят и да отсъстват от работата в клас. 
Прилагайте тази техника винаги, когато учениците проявяват 
склонност да се разсейват. 

Тази техника развива умения за фокусирано мислене и писа-
не, търсене на адекватни аргументи и факти и критическа пре-
ценка.

В тази игра попълнете дадените полета в учебната тетрадка 
за теза или за антитеза по избор. Може да се използват работни 
листове. Такива са качени на сайта ни в ресурсите за учители.

1.  Всеки участник (опоненти А и Б) формулира известни или 
нови научни факти и аргументи в защита на една теза или 
антитеза.

2.  Опонентите си разменят тетрадките (листовете). Всеки от 
опонентите формулира факти и аргументи против тезата 
(антитезата) на опонента си.

3. Опонентите си връщат работните тетрадките (листовете).  
Всеки от тях се съгласява или не се съгласява с аргументите на 
другия. Фактите, ако са добре потвърдени, не се оспорват. Опо-
нентите формулират заключение.

Например: 
Теза: Толерантността към различните и чуждите е задължи-

телна. Само така ще има хармония в отношенията.
Антитеза: Толерантността към различните и чуждите не е за-

дължителна. Трябва да поддържаме своите и близките хора и да 
избягваме чуждите и различните.

Факти, които потвърждават тезата (попълва се от опонент А):
Аргументи в защита на тезата (антитезата):
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Участниците си разменят листовете. Прочитат формулирани-
те аргументи и факти и отговарят.

Опонент: Не си прав/а (прав/а си), защото:
Факти, които опровергават (потвърждават) тезата (попълва се 

от опонент Б):
Аргументи против/за тезата (попълва се от опонент Б):
От формулираните факти и аргументи следва, че тезата  (ан-

титезата) 
е вярна/не е вярна.

Работа в екип
Ученето е екипна дейност. Във Финландия учениците рабо-

тят в малки групи. Така те решават проблеми с колективен ум. 
Тази форма на учене развива умения за работа в екип.

Съединете масите по две и нека четирима седнат двама срещу 
двама.
Учителят дава проблем за решаване или мини проект: мозъч-

на атака, провокация, дилема, казус, малък проект. Добре е да е 
жива ситуация. Формата може да бъде раздаване на листове на 
всяка четворка с еднакви или различни задачи за решаване в екип.

Членовете в екипа споделят случаи от своя опит, идеи, факти, 
аргументи; разпределят си задачи в малък проект, анализират 
текст. Накрая учениците представят общ продукт: решение на 
дилема и казус, колаж, анализ на текст, картина, артефакт.

Учителят наблюдава работата на екипите и помага с напътствия 
и корекции, като обръща еднакво внимание на всички екипи.

Накрая екипът записва решението на дадения лист. Решенията 
на екипите се събират или желаещите представят своите решения.

Проекти в екип
Учениците разработват проекти най-често в екип. Така про-

ектите, учебни или граждански, са по-мащабни, ефективни и по-
лезни за общността. 

Най-важното изискване при проектната работа в екип са точ-
ните срокове и спазването им. Спазването на сроковете за от-
делните фази на проекта е решаващо за успешното му завършва-
не и това трябва да се оценява.
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Кръгла маса (ФИЛОСОФСКИ КРЪГ)
„Кръгла маса“ е много популярна и развита форма на обсъжда-

не на важни проблеми на работното място, в институциите, в на-
учните конференции. Идеята е ясна: кръгът дава еднакви, рав-
нопоставени позиции на всички участници. Няма ръководи-
тели и подчинени. Всеки може и е добре да изрази своята пози-
ция. 

Масите се нареждат в кръг, радиално в няколко колони. 
Учителят е един от събеседниците в кръга. 
Кръглата маса може да се използва както за философски дис-

кусии, така и за обсъждане на собствени есета, на актуални про-
блеми в класа, в училището, в обществото. (Идеята за „философски 
кръг“ ми бе подсказана от учителя Атанас Атанасов от Шумен.)

Игра: „ГОРЕЩИ СТОЛОВЕ“
На дъската се изписва или се показва на екран темата на диску-

сията. Дъската се разделя на две колони с теза и антитеза най-го-
ре. В двете колони ще се записват сполучливите аргументи, факти 
и критики за тезата и за антитезата. Пред дъската се нареждат две 
колони една срещу друга или една до друга по три или четири 
стола. Опростен вариант: два „горещи“ стола един срещу друг.

Най-отпред са двата „горещи стола“, на които сядат първите 
ученици: един „за“ тезата и един за антитезата. Първият „за теза-
та“ изказва (изписва на дъската) аргумент (факт), първият „за ан-
титезата“ отговаря със свой аргумент (факт), след което сядат на 
мястото си в класната стая. Мястото им заемат вторите със свои-
те аргументи (факти) за и против. Третите стават втори. На по-
следните места, останали свободни, сядат нови участници по же-
лание и убеждение в лявата или в дясната колона.

След изчерпването на важните аргументи и факти, учителят 
прави равносметка и може да се определят победители. (Това 
още не значи, че едната теза е окончателно доказана.) Следвай-
те нормите на критичен диалог и правилата за организирана дис-
кусия! (Идеята за тази форма на организиране на дискусия ми е 
дадена от Николета Николова, асистент по Методика в катедра 
„Философия“ – 2018)



Нови техники в обучението по философия  93

Игра: „ТОПКАТА Е В ТЕБ!“
Тази игра развива бързо мислене и съставяне на 
реплики.
Това е динамична форма на дискусия или „мозъчна атака“, в 

която учениците си подхвърлят лека топка като подкана за задъл-
жително продължение на дебата: реплика, идея, възражение, ар-
гумент, факт. 

Участниците могат да стоят прави в кръг или да си седят на 
местата, като говорят прави, след като са получили топката.

Отказът да се говори носи отрицателна точка. Успешната ре-
плика носи положителна точка. По-разгърнат аргумент или факт 
носи две точки и т.н. до шест.

На най-активните участници се поставят отлични оценки.

Взаимно оценяване
Учениците работят по двойки. Те си разменят коментари, есе-

та, малки проекти или просто отговори на въпроси и си поста-
вят оценка с кратка бележка (аргументация на оценката).

Работата по двойки ангажира всички ученици и от нея няма 
„измъкване“. Тя е добра техника при разсейване в класа.

Ролева игра: В РОЛЯТА НА УЧИТЕЛ
Ученик (ученичка) по желание или посочване една седмица 

преди часа, се избира да преподава цял час, като поеме отговор-
ната роля на учителя. 

Тази роля култивира умение да се поеме отговорност и най-ве-
че да се „влезе в обувките“ на учителя и да се изпита напрежение-
то, отговорността и сериозността на преподаването.

Учениците, поели ролята, могат да създадат различна обста-
новка в класа и да предизвикат реакции, които са необичайни 
при редовния учител. Те биха били склонни да помогнат на своя 
съученик (съученичка) и ще вземат участие и ще поемат повече 
отговорност като участници в процеса на обучение.

След такива часове е възможно нещо да се промени в класа. 
Самият учител може да научи нещо ново за своите ученици.
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Игра: ОТБОРНО СЪСТЕЗАНИЕ
Използвайте състезателното начало у учениците и стиму-

лирайте тяхното самочувствие, дух и воля за победа.
Организирайте дискусия, като разделите класа на два отбора. 

Отборите седят в редица един зад друг, или около две „кръгли 
маси“, или около една обща кръгла маса едни срещу други.

Дъската (екранът) в класната стая се разделя на две с вертикал-
на линия. Отляво горе се изписва теза А на отбор А. Отдясно горе 
се записва теза Б на отбор Б. Записите се правят на дъската или на 
лаптопа в мултимедийна среда от капитана или учителя. Скоро това 
ще се прави на таблетите от място в електронен учебник (тетрадка).

Всеки ученик решава към кой отбор да се присъедини спо-
ред тезата и антитезата. Избират се двама капитани (говорите-
ли). Отбор А ще аргументира теза А. Отбор Б ще аргументира 
теза Б (антитеза). Гледайте отборите да са с по равен брой играчи.

Дават се пет минути за обсъждане по отбори. След това капи-
танът на отбор А изказва (изписва) факт или аргумент в полза на 
теза Капитанът на отбор Б формулира аргумент в полза на теза Б, 
който се записва в дясната половина.

В края на дискусията учителят прави равносметка и може 
да оцени аргументите, възраженията и отговорите по точки (на-
пример в шестобалната система). От двата отбора победител е 
онзи, който е събрал повече точки.

Литература
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дия, 2006
Варджийска, Е., Цветанова, С., Захариев, Я., Енчев, П., Философия за 8. клас, 

Просвета София, 2017, електронен вариант
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Творческата роля на учителя 95

Тема 7
ТВОРЧЕСКАТА РОЛЯ НА УЧИТЕЛЯ

Учителят управлява учебния процес с фокус ученика.
Учителят решава какво и как се прави в клас.
Учителят прилага готови и разработва собствени техники.
Програмите и учебниците в клас
Съчетаване на учебници?
Как учителят да следва правилата и да запазва своя 
 автономен избор?

Учителят управлява учебния процес  
с фокус ученика.
Учителят е този, който реализира на практика всички въз-

можни идеи, цели и техники в образованието. Учителят ръководи 
формирането на компетентностите, постигането на целите и ре-
ализирането на учебните програми.

Това става с реалното провеждане на курса по философия 
във всеки клас.

Учителят поставя ученика във фокуса на образователните 
цели, технологии и методики. Първо, учителят инструктира уче-
ниците с какво са длъжни да разполагат: учебник на определен 
колектив и издател, работни тетрадки, допълнителни материали. 
За неговото обучение са написани одобрените от министерство-
то материали и допълващите обучението му. Те са няколко и учи-
телят има суверенното право да избере най-подходящите за 
неговата нагласа, опит и стратегия.

Ученикът е длъжен да разполага в клас с определените сред-
ства: учебник, учебна тетрадка и помагала за реализация на 
образователните цели. Учебниците днес задължително съдържат 
полета за отговори на въпроси, за анализи на казуси, таблици, 
въпросници и тестове за попълване.

Ученикът не следва да се задължава да записва лекции в клас. 
Учениците се сдобиват с всички официално одобрени и допъл-
нителни средства, които учителят е избрал да използва. Учители-
те днес разполагат с богати колекции от средства за реализиране 
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на своите собствени методически идеи. Всичко това се прави 
с цел развитието на ученика: възможно най-пълноценното фор-
миране на знания, умения и компетентности, повечето от кои-
то са важни и извън сферата на учебния предмет, и извън само-
то училище.

Учителят решава какво и как се прави в клас.
Програмите са задължителни. Учителите поемат задълже-

нието да ползват учебния комплект, който са избрали, от одо-
брените от МОН. От тук нататък учителят решава всичко в рам-
ките на часовете, предвидени в плана. Учителите създават годиш-
ното разпределение, което съдържа цялата програма. Те изпъл-
ват с живот предлаганите в учебниците техники и съдържания. 

Учителят въвежда класовете си във философските знания и за-
нимания като в едно пътуване. Той създава атмосферата, подхо-
дяща за себепознание и разбиране на знанията и усвояване на 
компетентностите. Учителите ръководят процесите, чрез които 
учениците навлизат и пътуват през обширните области на 
културата, очертани и разработени за обучение. Те избират 
какви техники да използват и кои ресурси да приложат от изо-
билието на предложените при силното ограничение на времето.

Учителите решават какви акценти да направят в зависи-
мост от класовете, паралелките и индивидуалните особе-
ности на учениците.

Те решават как да ангажират и поддържат интереса и ко-
муникацията в клас. Те избират подходящите казуси, тек-
стове, въпросници и ролеви игри, които да разработват с уче-
ниците. Всички тези ресурси се предполага че са налице в одо-
брените от министерството учебници и помагала и допълващите 
ги материали. Учениците трябва да разполагат с тях.

Учителят прилага готови и разработва собствени 
техники.
Учителите решават и избират в какви форми и къде в учебни-

ците и помагалата се попълват отговорите на въпроси, решения-
та на казуси, ходовете в ролевите игри. 

Учителят решава кой точно казус или начин на постановка на 
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проблем са най-успешни за него и учениците му. Учителят изби-
ра от многото ролеви игри, задачи, упражнения и малки въ-
просници кои да предпочете и да развие, за да ги използва. Той 
създава свои задачи, свои тестове и варианти, свои казуси и инте-
ресни истории, сътворява собствени ролеви игри.

В учебниците са предложени и тестове за проверка и само-
оценка. 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 из-
ползват в същия вид, освен за упражняване. По правило годиш-
ните тестове и онези по части от съдържанието трябва да са не-
известни предварително за учениците. Затова от учителите се 
очаква да разработят свои варианти на тези тестове и контрол-
ни работи.

Учителите решават и избират как точно да организират дис-
кусиите и дебатите.

Учителят влиза в доминиращите нагласи в класа и разби-
ра най-добре интересите на учениците. Затова по-добре от всеки 
автор на учебник той/тя може да подбере и съчетае малките еле-
менти 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 учеб-
ника техники. Това не значи учителят да подмени или дефор-
мира програмата, нито да подмени учебника и да го обезсмисли. 
Няма никаква нужда един учител със собствени идеи да се по-
стави над легитимните средства за обучение.

В ръцете на учителя е в края на краищата организацията на 
всички елементи в едно живо цяло, което да сработи с този 
или онзи клас. Учителят разработва годишното разпределение 
без да претовари учениците, но и без да ги освободи от изисква-
нията. Годишното разпределение е важният инструмент, с който 
той/тя прави това. Налице е и раздел за годишното разпределе-
ние в Наредбата за общообразователната подготовка.

Годишно тематично разпределение
Чл. 10. Годишното тематично разпределение представлява дидактически 
план за работа на учителя за практическото постигане на заложените в съ-
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ответната учебна програма цели на обучението за постигане на очаква-
ните резултати и за придобиване на общообразователната подготовка в 
съответствие с предвиденото в учебния план.
Чл. 11. Годишното тематично разпределение има съществена роля за рит-
мичното разпределение на учебното съдържание по съответния учебен 
предмет за даден клас и за планиране на съответстващите учебни дейнос-
ти, свързани с преподаване на нов учебен материал, упражнения, прего-
вор, както и за гарантиране на изпълнението на учебната програма.
Чл. 12. Годишното тематично разпределение по учебен предмет има след-
ната структура:
1. разпределение на темите, компетентностите като очаквани резултати от 
обучението и новите понятия според учебната програма по учебни седми-
ци 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 преподава-
щия учител за всяка учебна година и за всеки клас, като се отчитат интере-
сите 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 учили-
щето преди началото на учебната година.
Чл. 15. Годишното тематично разпределение подлежи на изменение, допъл-
нение и преструктуриране при възникнали обстоятелства от обективен ха-
рактер и промените се осъществяват при условията и по реда на чл. 13 и 14.
Чл. 16. Годишното тематично разпределение подлежи на контрол от стра-
на на директора на училището, на регионалното управление на образова-
нието 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 сред-
ства по свое усмотрение. Това е в разрез със законите и наред-
бите. Знайте, че нашите, на преподавателите, нагласи, по-
зиции и пристрастия не бива да деформират учебния процес 
и да насочват учениците към определени мнения, позиции и 
идеологии. Личните мнения и съзряващите позиции са автоно-
мен избор на ученика, но за това той трябва да разполага с базата 
от данни, аргументи, теории, компетентности и технологии, кои-
то са предвидени в програмата и учителят разяснява и разработ-
ва практически в клас.

Програмите и учебниците в клас 
Програмите, веднъж приети, са задължителни и никой не 
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може законно да ги променя. Нашите критики към програмите 
имат смисъл в етапа на тяхното обсъждане и в контекста на тях-
ното изпълнение. След утвърждаването им те стават част от зако-
на като държавни норми. 

Учебниците, плод на творчески усилия на авторите (универ-
ситетски преподаватели и учители), минават през ситото на ща-
телна проверка за спазване на програмите от Комисия към МОН 
с членове 4 учителя, 1 експерт и 2 университетски преподавате-
ля – един по Методика и един независим преподавател. За графи-
чен 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 про-
фесионално и добросъвестно, в името на учениците, без зависи-
мост от лични симпатии, рекламни стратегии на издатели-
те 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) не-
обходимите 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 по-
магала, 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 елими-
нират учебници и дори програми в училище не може да се под-
държа. 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 програ-
мата по усмотрение на учителите е абсолютно нарушение. Освен 
нарушаване на закона и наредбите една собствена програма на 
курс задължава учениците да записват диктувано съдържание 
или лекция, която липсва в учебниците и в помагалата, които 
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са налице и са актуално одобрени от МОН. Това е недопустимо 
и мога да си го обясня само с масовите нагласи на Балканите да се 
поставяме над закона.

Съчетаване на учебници?
Много учители имат практика да съчетават „най-доброто“ от 

предлаганите учебници и помагала. Наистина, в някои свои час-
ти един учебник предлага по-интересни варианти на игри, зада-
чи 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? Някои 
учители навярно успяват.

Учебниците са цялостни произведения на автори и колекти-
ви. 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, нехармо-
нично и за да работи, ще изисква големи усилия за съгласуване и 
напасване. Това означава, че учениците трябва да намерят въпрос-
ните единици и задачи, като разполагат с всички налични учеб-
ници или помагала, от които тези единици и задачи са избра-
ни. Това не може да се изисква от учениците. Ако ги поставим в та-
кава 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.

Това диктуване със записване отнема по-голямата част от 
ценното и ограничено време за обучение по философия и така 
отнема възможността ученика да работи самостоятелно, по двой-
ки, в екипи и пред целия клас, затова то е крайно нежелателно.
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Как учителят да следва правилата и да запазва 
своя автономен избор?
Учителите са различни, имат различни нагласи, опит, интере-

си и идеи. Цялото това богатство, осмислено отговорно, е в ин-
терес 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. Пра-
вилата биват в различна степен успешни и неуспешни. Нашата 
държава има специфики в създаването и прилагането на закони-
те и правилата. Тези балкански и южноевропейски специфики са 
в „меките“ и „гъвкави“ закони и правила, които се сменят и ре-
дактират често, допускат различни интерпретации и оттук сво-
бодно прилагане, спазване и заобикаляне. Най-често това е вред-
но за обществото и за нашето бъдеще. Ако учим и учениците, че 
всъщност правилата са условни и гъвкави и ние трябва да из-
бираме как и кога да ги спазваме, ние култивираме беззаконие, 
което знаем какви ефекти има и днес.

Ние обсъждаме, оценяваме и критикуваме правилата и зако-
ните, 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 тех-
ния дух, структура и формулировки. В тези лекции ги критику-
вам също. Но в позицията на автор съм спазил на сто процента 
темите и подтемите, изискванията и компетенциите в програ-
мите. Няма друг вариант. Веднъж приети, законите и правилата 
се следват, за да има ред и смисъл в нашата работа и в общество-
то 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 инди-
видите и според неформални обичаи и практики. В такова тради-
ционно неформално общество едни печелят, а други губят спо-
ред моментните си решения и като цяло губи обществото, защо-
то няма ред, законност и справедливост. По-слабите винаги гу-
бят, по-силните винаги излизат отгоре и печелят повече ресурси. 
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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 учеб-
ника?

Когато критикуваме програми, учебници, уроци и концеп-
ции, ние сме в правото си на граждани. Но когато ги наруша-
ваме, ние сме в нелегитимно положение и следва да носим отго-
ворност 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 дава ориентация в труд-
ните моменти. Как да направя годишно разпределение и как да 
формулирам тема, как да преподавам урок, когато не съм в съгла-
сие с духа и буквата на програмата или учебника. Личната пози-
ция така или иначе се проявява във всичко в едно нормално обу-
чение в клас. Тя просто следва да се споделя, без да елиминира 
изискванията.

Добрите учители се справят с всичко, казано тук, и правят 
неща, за които дори не подозираме. Техните постижения са ис-
тинско богатство и е добре те да бъдат оповестявани, публи-
кувани, споделяни. Добрите и особено иновативните практики 
трябва да бъдат следвани от всички колеги, които ги оценят по 
достойнство и приемат, че те могат да се ползват в дадено учили-
ще и класове.

Литература
НАРЕДБА на МОН № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подго-

товка

Учителски разработки:
Иванова, Д. ФЕГ „Антоан дьо Сент Екзюпери”, Пловдив. Развиване на твор-

ческата познавателна самостоятелност на учениците при работа с класи-
чески философски текст. 

http://www.diuu.bg/ispisanie/broi9/kt9/9KT4.htm
Атанасова, Д. Хуманитарна гимназия, Пловдив. Личностно развитие през 

философия, история на изкуството и компютърни технологии. 
http://filosofiayzkustvo.wordpress.com
Тодорова, Е. Перспективните методи на обучението по философия. 



Творческата роля на учителя 103

(Намерена в интернет през 2010, даден електронен адрес: elza.todorova@
gmail.com)

Тодорова, М. Методика на обучението по предметите от философския цикъл
http://www.referati.org/metodika-na-obuchenieto-po-predmetite-ot-filosofskiq-

cikyl/53460/ref/p22

Книги за учителя по Философия
Герджиков, С., Мерджанова, Я., Философия. Книга за учителя, С., 2001
Колев, И. Етика и право - 10. клас / Философия - 11. клас (книга за учителя). 

Анубис, 2002
Иванова-Варджийска, Е., Книга за учителя по философия за 8. Клас, Просве-

та, 2017
Герчева-Несторова, Г., Димитрова, Р., Тултукова, Р., Бойчев, Б., Книга за учи-

теля по философия за 8. клас, Педадог – 6, 2017

User
Cross-Out
к



104 Mетодика на философията в училище

Тема 8 
ЧАС ЗА НОВИ ЗНАНИЯ

Въведение
Новото знание като находка
Структура на урока за нови знания
Въведение

В новите програми по философия, както и по останали-
те предмети, разпределението по часове, дадено от МОН, има 
структурата: уроци (часове) за нови знания, за упражнения, за 
обобщение и за контрол и оценка. Тези часове са пропорцио-
нално разпределени и за основните видове уроци (за нови зна-
ния и за упражнения) са приблизително по равно.

Тази структура е спазена във всички нови учебници, щом са 
одобрени от МОН. Разбира се, уроците за нови знания не са 
голи лекции, нито пък онези за упражнения са лишени от нови 
знания.

Обобщаващите уроци и уроците за проверка са финализира-
щи отделните части.

Ето как МОН разпределя часовете по философия в 8., 9., 10. 
Класове:

8. клас:
Препоръчително процентно разпределение на задължителните учебни ча-
сове за годината: 
Годишният брой часове за изучаване на учебния предмет философия в 
VIII клас е 36 часа.
За нови знания 39 % (неизвестно защо точно 39 %: това прави 14.04 часа)
За практически дейности и упражнения 45% (приблизително 16 часа)
За обобщение 5 % (приблизително 2 часа)
За контрол и оценка (За входно и изходно ниво, за контролни работи) 
11% (прибл. 4 часа) (МОН, Учебна програма по философия за VIII клас)

9. клас:
Годишният брой часове за изучаване на учебния предмет философия в IX 
клас е 36 часа.
За нови знания 39 % (приблизително 15 часа)
За практически дейности и упражнения 42 % (приблизително 15 часа)
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За обобщение 5 % (приблизително 2 часа)
За контрол и оценка (За входно и изходно ниво, за контролни работи) 
11% (прибл. 4 часа) (МОН, Учебна програма по философия за IX клас)

10. клас:
Годишният брой часове за изучаване на учебния предмет философия в X 
клас е 72 часа.
За нови знания 39 % (40 %: това прави 14.40 часа)
За практически дейности и упражнения 45% (приблизително 16 часа)
За обобщение 7 % (приблизително 5 часа)
За контрол и оценка (За входно и изходно ниво, за контролни работи) 8 % 
(прибл. 6 часа) (МОН, Учебна програма по философия за X клас)

Новото знание като находка
Новото знание като идея, понятие или концепция може да се 

преподаде и научи като находка, на която учениците се натък-
ват, която откриват, водени от своя учител. Точно така учени-
ци и студенти се натъкват на находки, когато участват в архео-
логически разкопки. Така млади и стари се натъкват на неверо-
ятни природни феномени. Така пътешественикът по света пре-
намира удивителните създания на човешкия гений в мъртви и в 
живи култури: дворци и храмове, гробници и хероони, статуи и 
архитектурни форми. Мечтата да намериш, да откриеш, да въз-
становиш, движи човечеството напред и най-вече в изследването 
на удивителния свят. За философията това е личен път към отго-
вор на големите въпроси, които ни вълнуват.

Пътищата към философията са толкова, колкото са личностите, които ги 
извървяват. Те са биографични феномени и затова са „неизбродими“. Чо-
век върви по тях, без да го съзнава напълно. Защото това са нелинейни пъ-
тища на интуицията и ума, на живота и духа, на питането и търсенето в 
един необятен свят. (Герджиков 1992, увод)

В рамките на това пътуване авторите на различни учебници 
са намерили и подхванали детското начало на философското уди-
вление и детския интерес към играта и въображаемия свят.

Учениците навлизат в малък нов свят, в психологията това 
е самият аз, спират на определено място, разглеждат и осмис-
лят. Те работят сами, по двойки, в малки групи, във „философ-
ски кръг“, на „горещи столове“. Учителят е водач, а водачът по-
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знава този свят добре, в крак e с времето и разбира своите уче-
ници. Вие можете да изберете и акцентирате върху определени 
теми и подтеми, спазвайки програмата. Не е нужно да се препо-
дава всичко, което е в учебника.

Часовете (уроците) за нови знания преди всичко са познава-
телни. 

В 8. клас в тях се усвояват знания от въведение във философи-
ята, антропология и от психологията – основният корпус. Всич-
ки тези знания са осмислени като самопознание и саморазвитие 
на ученика. В 9. клас пътешестваме в света на ценностите: мо-
рални и естетически. В 10. клас се задълбочаваме в света, по-
знанието и обществото.

Новото знание се въвежда не като гола лекция, а като пореди-
ца от епизоди, в които се навлиза мотивирано: чрез малка про-
блемна ситуация от живота, която привлича вниманието и по-
ражда въпроси. Тогава се навлиза в „порцията знание“.

Новото понятие (концепция) се въвежда като обяснение 
на реални (проблемни, интересни) ситуации. След въвеждане-
то на понятието (и понякога автор) ситуацията може да се изя-
сни чрез понятието.

Структура на урока за нови знания
Тази структура следва идеята за пътешествие. Урокът за 

нови знания е един нов маршрут с начална и крайна точка. В 
това пътуване учениците се запознават с нова територия от 
философията. Те тръгват от определена точка, до която са 
стигнали в предишния урок и стигат до друга определена точ-
ка. Естествено, тези точки са подтеми в учебните програми.

Структурата на урока за нови знания е примерно следната:

Въвеждане – подтеми за нови знания – равносметка.

Въвеждане
В краткото въвеждане идеята е да се ориентира ученика в 

„мястото“, докъдето сме стигнали с кратко припомняне на вече 
наученото и ориентиране за това, което предстои.

Следват въпроси и отговори, които ориентират в темата.
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Подтеми 1.,2.,3., 4
Следват три-четири точки – подтеми: 1., 2., 3… В тези подте-

ми се навлиза в жива ситуация, излагат се кратко, ясно, логиче-
ски последователно и научно концепции и понятия, следващи 
програмата. Допълненията не са задължителни. 

Понятията се определят в специални полета, които в елек-
тронния 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, важно 
е да узнаят каква школа или концепция те представляват или 
са създали, в каква епоха и къде. Не е задължително учениците 
да запомнят даваните определения на новите понятия. Важното 
е те да ги разберат и да могат да ги определят така, както ги раз-
бират.

Концепциите и понятията трябва да съответстват на въз-
растта на учениците.

Това е изрично изискване на МОН. Забележете: не на пони-
жените изисквания и на понижения интерес, а на възрастта. Да се 
съобразим с това, което знаят досега, с това, което учат по други-
те предмети сега. Да акцентираме на това, което е смислено и по-
лезно в живота на тяхната възраст в 15, 16 и 17 години. Те учат 
ред естествени и хуманитарни дисциплини, учат информатика и 
се занимават много с електронни ресурси и особено игри. Това 
не значи, че знанията по философия трябва да са ненаучни, фол-
клорни и опошлени, а просто да са ясни, житейски ориентирани, 
свързани с досега познатото и с останалите предмети.

Равносметка
Заключението е наречено и в него се ориентираме: докъде 

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

Новите знания и умения трябва да са актуални: да съот-
ветстват на съвременната наука.

Това е другото изискване на МОН. Класически концепции 
във философията и психологията от XIX век имат актуално раз-
витие. Мисленето на човека от древността и от Новото вре-
ме не е съвременното мислене, типично за XX и особено за XXI 
век. Науката е направила огромни крачки за век и половина. 
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Старите философи се представят в съвременно звучене. Класи-
ческите концепции се въвеждат със съвременни ситуации и се обо-
гатяват със съвременни открития. Живеем в глобална цивилиза-
ция и интересът към Изтока у нас и на запад е огромен. Навли-
зайте смело в източната мъдрост, но не езотерика и окултизъм.

Марксисткият период на нашата философия и психология е 
отдавна отминал. Учениците никак не са длъжни да поглъщат от-
речени и ненаучни понятия и двойки понятия като „биологичен 
индивид–социална личност“, „характер–темперамент“. Във фи-
лософията това са термини като „всеобщ закон на диалектиката“, 
„всеобща наука–частна наука“. 

За цял век и повече в психологията и философията са разви-
ти нови понятия, експерименти и концепции, широко достъпни в 
интернет и в много книги. Индивидът е уникално живо (човеш-
ко) същество: генетично, физиологично, психологично и соци-
ално. Днес е особено актуален въпросът за изкуствения инте-
лект (информатика) и разликите и приликите между машини, 
организми и човешки личности.

Проблемът с личността и идентичността също е на ново ниво 
на развитие. Съвременната психология вече не разглежда ли-
чността като нещо хомогенно и идентично, а като поток на оп-
ита и уникална житейска траектория. Ние нямаме неизмен-
на индивидуална същност. Това, че си спомняме миналото като 
наше, не означава, че спомените са едни и същи цял живот – те се 
променят и без да го съзнаваме. В мозъка няма „център“, който 
съответства на „Аз-а“. Опозицията „душа–тяло“ е остаряла. На-
лице е единство: “mind-body” и нищо, което преживяваме, не е 
чисто „психично“ – всичко протича в мозъка по невронни връз-
ки, вериги, цикли.

Уроците за идентичността, за това Кой съм аз, Какво искам, 
Какво мога да правя най-добре, Как уча, са незаменими 
стъпки към себепознанието в един поток.
Те могат да бъдат разработвани с помощта на серия от въ-

просници (предложени в авторския учебник, учебна тетрадка и 
помагало). Те са съобразени с възрастта – 14-15 години, и не из-
искват сложни анализи на несъзнавани и неразбираеми за учени-
ците структури. Достатъчно е ученикът да си даде сметка пред бе-
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лия лист в един въпросник какви са неговите отличителни черти 
и как той вижда себе си, и човека до себе си. Разбира се, не само във 
въпросници, а и в описания и дебати.

Новите знания се преподават предимно като лекции, но до-
пускат и предполагат елементи на проблемна беседа по ситуации. 
Тяхното въвеждане е ориентация, а равносметката е проверка 
какво е научено. В лекцията по нови понятия и теоретични еди-
ници се вмъкват примери и истории. Включват се въпроси към 
класа и се допускат въпроси от класа. Самото излагане на мате-
риала може да се раздвижи в беседата в посока личния опит.

Съвременната психологическа наука е тясно свързана с естест-
вените 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: из-
куствен интелект, виртуален свят и общуване, неврология на за-
висимостите. 

Уроците в 8. клас със засилено присъствие на съвременни на-
учни открития и дискусии, ориентирани към невронаука, био-
логия и компютърни технологии са особено подходящи за уче-
ници 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 ори-
ентирани уроци, в рамките на темите и подтемите в програмата.

Структурата от 2001 и новата структура
В предходния цикъл е разработена нова методика, преподава-

на от автора в Софийския университет и разработена в авторски 
учебници. В нея структурата на всяка тема от програмата беше 



110 Mетодика на философията в училище

цикъл: Въвеждане, Въпроси и отговори, Философски реше-
ния, Игри и задачи в рамките на тези решения, и Равносмет-
ка. Тази структура изискваше три-четири часа за една тема и при 
54 часа за 12 теми това ставаше реално, като се добавят обобщи-
телните 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 филосо-
фията и преход към науката психология, от която се преподават 
най-важните за самопознанието и развитието теми. Това 
е рязък преход и трябва да се смекчи. Редуцираните часове ста-
ват още по-малко и е нужен голям компромис с психологически-
те 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 зна-
ния са значително по-малко, а практическите компетентности 
са повече. Те при това са формулирани изрично в държавните из-
исквания, 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 компе-
тентности.

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.

В новия учебник по философия за 8. клас съм разделил ясно 
и отчетливо съдържанието на два вида уроци: Урок за нови зна-
ния 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 ефектив-
ното подреждане и преподаване. (Герджиков 2017)

Сигурен съм, че това решение е по-добро от смесването на 
всякакви задачи и нови знания в едно. Така типовете компетент-
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ности и знания не се отличават и техниките за тяхното постига-
не 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.
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Тема 9
ЧАС ЗА ДЕЙНОСТИ

Час (урок) за дейности
Структура на урока за дейности
Познавателни и функционални компетентности
Казуси
Примерни указания за ключовите компетентности –  
Я. Мерджанова
Уроци за обобщение и проверка

Въведение
Часът за дейности е фактически определеният от МОН „час за 

практически дейности и упражнения“. Този тип час (урок) е из-
ключително важен, защото именно в дейностите се утвърждават 
и новите знания, постигат се и уменията. Цялото преподаване в 
европейските и американските училища вече е ориентирано към 
дейностите за сметка на намаляването на лекционните форми.

В последните десетина години в Западна Европа и САЩ и 
специално в някои страни като Финландия, често давана за при-
мер, се развиха силно групови, игрови и интерактивни форми на 
обучение. Те въвличат децата и юношите в равнопоставен диалог 
и съдействие, култивират екипната работа и честа въвеждат игро-
ви елементи в образователния процес. 

Под час (урок) за дейности тук разбираме преди всичко „час 
за упражнения“. Освен упражненията обаче в учебниците са на-
лице текстове, фрагменти, тестове, въпросници, игри, презента-
ции и проекти. Всичко това са различни методически технологии 
или дейности в клас и самостоятелно.

Всички тези техники могат да се приложат като ходове в игри: 
интересни проблемни ситуации, неочаквани находки, инсцени-
ране на диалози, сериозни дискусии, разиграване на сцени, със-
тезания между играчи и отбори.

Час (урок) за дейности
Всеки урок за дейности следва урок за нови знания, и ри-
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тъмът в курса е постоянен. Идеята е всяка порция нови зна-
ния 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 зна-
ния.

Урокът за дейности като част от пътешествието във филосо-
фията е разглеждане, изучаване, изследване и разработване на 
новото място (забележителност), до което стигаме с урока за 
нови знания.

В учебния комплект за 8. клас, предложен от автора, 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 иноватив-
ното Помагало за личностно развитие (Я. Рашева-Мерджанова, 
П. Панайотова 2017).

Структура на урока за дейности
Урокът за дейности се състои от въвеждане, разработени дей-

ности, равносметка:
Въвеждане: Какво ще правим днес?
Този въпрос е за ориентация в дейностите, които ни предстоят.
1.  Дейност 1. Видове дейности: дебат, анализ на текст, собст-

вен текст, казус, тест (въпросник), презентация, проект
2. Дейност 2.
3.  Дейност 3.
Равносметка: Какво вече мога?
Тук правим равносметка и самооценка какво ново сме овла-

дели от уменията.
Уроците за дейности са разпределени според спецификата на 

темата от програмата и изчерпват всички компетентности от спе-
циалния дял в програмата. 

Дейностите, които се разработват в авторските учебници, от-
говарят на разработените техники на обучение. Те са посочени в 
подзаглавие на урочната тема за дейности (анализ на текст, въ-
просник за самопознание, казус, задача, тема за есе, дилема, 
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ролева игра, презентация, учебен проект (проучване), тест). В 
съответствие с тренираните умения ние сме разработили:

▶  въпроси-провокации (мозъчни атаки);
▶  фрагменти от класически и съвременни философски тексто-

ве със задачи за анализ;
▶  работни листове за самостоятелна работа и за работа по двама;
▶  въпросници за попълване (себепознание) в 8.и 9. класове;
▶  казуси и мисловни експерименти („Какво би станало, ако…“, 

„Какво ще направите, ако…?“);
▶  теми за есета;
▶  проблеми за дебат по двама, в групи, във философски кръг;
▶  ролеви игри с участници и роли;
▶  игри-задачи за попълване и писане;
▶  теми за проучване и презентация;
▶  учебни проекти.

Познавателни и функционални компетентности
Тези компетентности са ориентирани към важни житейски и 

социални умения и специално към осемте ключови компетент-
ности на Европейската Комисия. Ето как компетентностите са 
формулирани в програмата за VIII клас:

1. Анализ на философски текст:
Ученикът умее да формулира тезата на текста и да я оценява от гледна точ-
ка на жизнения си опит.
2. Създаване на аналитичен текст (философско есе):
Ученикът умее да създава кратък аналитичен текст с ясна структура, в кой-
то 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 обосно-
вава. Участва конструктивно в диалогични форми на философско изслед-
ване 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):
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Ученикът умее структурирано да представя пред публика информация, 
като спазва предварително зададен регламент и използва различни сред-
ства и технологии за онагледяване. (МОН, Учебна програма по филосо-
фия за VIII клас)

Тези компетентности имат своята съвременна история. Казу-
сите, есетата, тестовете и текстовете за анализ се появяват за пръв 
път в учебника Философия от 1992 г. на автора и са развити под-
робно в помагалото Философия прима от 1994 г. Изключение са 
презентациите и проектите. Проектите се появяват в учебника 
ни по Философия в 2001 и после в програмата по Свят и личност 
за 12. клас.

Казуси
Казусите са сравнително нова форма на философско четиво 

за нашето образование. Това са реални или измислени събития, 
действия и думи от историята на идеите. Това са задачи-ситуации, 
чието решаване изисква самостоятелно проблемно мислене, ис-
тинско философстване. На тяхна база могат да се пи шат есе та.

Още от 1992 г. бяха развити задачи, въпроси, проблеми за ос-
мисляне, указания за есе и примерни есета. В помагалото Фило-
софия прима (Герджиков, 1994) са налице: текстове за анализ, 
теми за дискусия, теми за есе, първите казуси по философия, 
тестове по философия.

Тестовете са два вида: Тест върху темите и Тест върху тек-
стовете. Тестовете са построени по степен на трудност на за-
дачите. Първо се поставят затворените въпроси за мислители и 
съчинения, после идват дефинициите на понятия, и накрая ид-
ват творческите задачи за решаване на проблеми. (Философия 
прима, 1994) От учебника Философия за 11 клас (Екстрем, 1996) 
тези тестове се усъвършенстват в три степени: разпознаване – 
описание – обяснение (разбиране).

В стандартите по философия от 90-те години, като участник 
в комисии, авторът предложи вместо двете категории за изиск-
вания: знания и умения, да се въведат трита категории: знания, 
умения, компетентности, заложени днес в новия закон и наред-
би на МОН.

От 2014, в новите програми по философия анализът на 
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текст, създаването на текст, решаването на казус стават 
норма. В матурите по философия те са залегнали отдавна, както 
и тестовете по философия.

Примерни указания за ключовите 
компетентности: Я. Рашева-Мерджанова

Базови технологии и критерии
Базовите технологии и изисквания за основните дейности се 

извеждат от познавателните и функционални компетентности, 
които ще упражняваме и развиваме. 

Важно: на това ниво приоритет е разбирането на тезата на 
другия и осъзнаването и формулирането на личната позиция на 
базата на личен опит. 

Интерпретация на аналитичен текст 
1.  Да идентифицира типа текст – аналитичен, философски, ху-

дожествен. 
2.  Да разбира и интерпретира темата и проблема; да форму-

лира философския проблем; може адекватно да перифрази-
ра заглавието на текста. 

3.  Да разграничава и обособява структурните компоненти 
на текста. 

4.  Да разграничава и извлича ключовите категории, понятия 
и термини. 

5.  Да посочва контекстуалните връзки – метафори, аналогии, 
асоциации. 

6.  Да построява логическите мрежи (понятийните диаграми) 
на текста чрез умствени представи, моделиране, симулиране. 

7.  Да систематизира научно-езиковите, лингвистичните, сти-
листичните, художествените характеристики на текста. 

8.  Да формулира плюсове и ограничения на позицията на авто-
ра – с логически аргументи, доказателства, факти, примери. 

9.  Да формулира лична позиция – аргументирана на базата на 
личен опит, на други гледни точки, на алтернативни тези и 
автори.
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Създаване на аналитичен текст (философско есе)
1.  Да конкретизира и обозначи конкретно темата си; да фор-

мулира основния проблем; да постави заглавие. 
2.  Да скицира в най-общ план текста. 
3.  Да свърже аргументите и тезите си. 
4.  Да създава и представя коректно “първи и втори код” (бук-

вално и преносни значения) на текста, като съблюдава пра-
вилата за пренасяне на информацията, ползване на различ-
ни източници и средства. 

5.  Да използва коректно философските и научни понятия и 
термини; както и разнообразни изразни средства.

6.  Да може да преценява резултатите си, като посочва пости-
женията и ограниченията в работата и в текста. 

Интегрирана технология за аналитичен текст – 
интерпретация плюс публично представяне 

1.  Мотивация и аргументация за избор на темата/проблема – фи-
лософска, професионална, от съвременна гледна точка, лична. 

2.  Автор(и) по темата/проблема – накратко, епоха, принадлеж-
ност към философска и/или психологическа, етическа, естети-
ческа…. школа, основни категории и понятия, които се въ-
веждат и обосновават. 

3.  Същност на проблема – неговата собствена история и ево-
люция, структурирана информация с обясняване на новите и 
специфичните категории и понятия. 

4.  Авторската (авторските) теза – какво защитава авторът (ав-
торите) – аргументи, доказателства; плюсове, ограничения – с 
аргументи и доказателства от ваша страна, „за“ и „против“. 

5.  Информацията в презентацията и разработката да е ѝерархи-
зирана и добре структурирана, ясно поднесена, с акценти на 
основните моменти. 

6.  Онагледяване – с понятийна схема, таблица, фигура, еврис-
тична схема на тезата – дефиниция, приложение, предимства, 
функции. 

7.  Балансирана, разпределена между членовете на екипа презен-
тация с коректна терминология – открояване на основните ка-
тегории и понятия и разясняване на аудиторията. 
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8.  Вместване във времето – 20 мин. 
9.  Сравняване с други философски (научни) тези. Връзка с об-

разователните проблеми, с други сфери на живота. Връзка с 
личния опит. 

10.  Приложение на тези идеи в образованието, в живота

Презентация
1.  Комуникация по време на презентацията с аудиторията – 

контакт, увереност, че сте разбрани, обратна връзка, поста-
вяне на задачи, допълнителна информация.

2.  Стил, реч, правилност, естетика на презентацията – вла-
деене на основни понятия и термини. Коректно цитиране 
и библиографски описания.

3.  Да се откриват парадоксите и противоречията и да се про-
ектират – как ще се развиват, как ще се разрешават, как да се 
предотвратяват? 

Организиране и участие  
в критическа философска дискусия 
Организация – тезите се оформят предварително, индивиду-

ално или екипно, с ползване на библиографски източници. Оп-
ределя се регламент за изказвания и последователност, както и 
начин за регистриране на хода на дискусията по аргументи „за“ и 
„против“ за всяка от тезите. Ръководещ на дискусията (препода-
вател или обучаем).

1.  Не се затруднява изказването на различни гледни точки и 
опонирането. 

2.  Критика се прави върху тезата и по същество; да се преодо-
ляват предубежденията. 

3.  Да не се преиначава тезата на другия. 
4.  Тезата да се доказва по схемата: предпоставки (верни), ар-

гументи (логически), потвърждения (експериментални), 
примери (значими), факти (потвърдени), аналогии и съ-
поставки (допълващи), последици ( „за“ и „против“). 

5.  Да не се допуска софизъм: неверни принципи; приписване 
на ефективност; преиначаване на предпоставките. 
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6.  Доказаните и приети веднъж тези по-нататък се използ-
ват като аргументи. 

7.  Авторитети се използват много внимателно също като ар-
гументи и доказателства. 

8.  Отношение по време на дискусията – позитивно, без да се 
иронизира излишно и грубо, освен ако не сме в „лют“ де-
бат или спор. 

Философско учебно есе 
Как се създава есе? В есеистиката се приема, че Шамфор е ро-

доначалник на най-краткия текстови жанр – афоризма, а Мон-
тен – на есето. Нарича го „сгъстен разум” (квинтесенция на ми-
сълта). Вирджиния Улф (1882-1941) казва: „неговите есета (за 
есетата на Чарлс Лам) превъзхождат дори есетата на Макс Биър-
бом (есеист, драматург, радиокоментатор 1872-1956) въпреки 
цялото им съвършенство, именно заради онези необуздани изб-
лици на въображението, прорязани от бляскавите мълнии на ге-
ниални хрумвания, което ги прави на места недодялани и несъ-
вършени, ала озарени от поезия.” И още: „ако свободата стане 
наш навик и ако добием куража да пишем точно онова, което ми-
слим; ако успеем да избягаме, макар и за малко от общата гостна 
и започнем да възприемаме човешките същества не само в отно-
шенията им едно към друго, но и в отношението им към действи-
телността…“ (Улф, В. Собствена стая)

Първо. Проблемът трябва да те вълнува – радва или тре-
вожи, притеснява или окриля; в неговата разработка трябва да 
вложиш своето разбиране и своето чувство за него. Преди да 
седнеш да пишеш, поживей, преживей есето известно време въ-
тре в себе си; оформи го донякъде предварително във вътрешен 
план, нагласи се към него. 

Второ. Есето съдържа и изявява личната ти позиция. Но 
ти си прочел и изследвал и други автори. Тогава обикновеното 
мнение се превръща в позиция – когато се подкрепи със свиде-
телства и аргументи, когато е мнение, знаещо и предвидило дру-
гите мнения. Нужно е да се потърси и ползва ценна библиогра-
фия по проблема. 
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Трето. С това есето се доближава до науката – с наличието на 
аргументи, примери, доказателства, опровержения. 

Четвърто. Есето се доближава и до художественото произ-
ведение: ярка образност, аналогии, метафори, хиперболи, емо-
ционалност, оригиналност. Ти се опитваш да видиш проблема в 
неочаквани аспекти, дори и за теб. 

Пето. Есето може да съдържа елементи на сюжет, приказ-
ност, фантазност, сентенции, афоризми. Доближава се до фолк-
лора и наративната житейска мъдрост. 

Шесто. Есето има необходимата текстова структура: нача-
ло, същинска част и заключение, в които добре са откроени про-
блемите и отговорите и които представляват неделима завърше-
на цялост. 

Седмо. Есето борави с точен език и същевременно специ-
фично твой: изработваш постепенно своя „стил“ на писане. 

Осмо. Есето се различава от всички други видове аргумен-
тативен текст, защото не се стреми към изчерпателност и сис-
тематичност, а към специфичен и неочакван, единствен ъгъл 
(гледна точка, позиция), които обаче осветяват цялото явление 
(обект).

Критерии и показатели за оценяване на есета:

Съдържателни критерии
Ползване на адекватни и ценни библиографски източници. 
Изработване на логическите опори: аргументи, доказател-

ства, контрааргументи на подкрепяната теза. 
Използване на житейските опори: ярки примери от личния 

живот и ежедневието. 
1.  Изявена лична позиция – съпоставяна, защитавана. 
2.  Оригиналност, въображение, неочакваност, творчески 

елементи. 
3.  Сюжетност, интрига, развитие на проблема, наситеност с 

чувство и емоционалност. 
4.  Художественост и оригиналност на изказа и стила, но и 
5.  Коректно използване на философски термини. 
6.  Емоционалност експресия и диалогичност на стила и езика. 
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7.  Граматически правилен български език. 
8.  Издържана текстова структура: въведение; същинска част; 

заключение. 
9.  Коректно цитиране на библиографски източници и позо-

ваване на автори. 
10.  Четливост и визуална приемлива конфигурация на текста: 

открояване на отделните смислови абзаци. 
11.  Оригинално онагледяване. 
(Обем за начинаещи: 2 стандартни печатни страници.)
(Яна Рашева-Мерджанова, Философия за 8. клас. Помагало за 

личностно развитие, 2017)

Скала за оценяване
15 показателя по 1 точка – общо 15 точки:
до 5 точки – от слаб 2. 00 до среден 3. 00
от 6 до 9 точки – над среден 3. 00 до добър 4. 00
от 10 до 12 точки – над добър 4. 00 до много добър 5. 00
от 13 до 15 точки – над много добър 5. 00 до отличен 6. 00

Решаване на казус 
1.  Идентифициране на проблема в ситуацията. 
2.  Откриване на „казуса“ – аспекта или целия проблем, за 

който няма познат пример (прецедент) за разрешаване. 
3.  Формулиране на лична позиция на базата на личния опит. 
4.  Търсене в теорията и практиката (библиографски източни-

ци, жизнен опит, срещи, проучвания) на подобни приме-
ри и начини за разрешаване – анализ с оглед на конкретна-
та ситуация. 

5.  Систематизиране на плюсове и минуси, поуки от проучва-
нията и анализите. 

6.  Изработване на няколко приемливи варианта за разреша-
ване на казуса. 

7.  Сравняване и избор на решение. 
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Философски учебен проект
Структура и параметри

1. Мисия/Визия

Смисъл
Полза
Ценност
Значимост

2. Цел Какво искаме да променим 

3. Предмет на дейност Съдържание и смисъл на дейност-
ите;

4. Потребители За кого е предназначен моделът, кой 
ще го ползва

5. Основни дейности Какво ще прави?

6. Специалисти – екип
Типове и характеристика, съответни 
на 5, съгласуване и етика, ключови 
компетентности

7. Партньори

Да или не?
Каква?
Защо?
Помощници

8. Ресурси

Културни
Духовни
Икономически. Природни
Времеви
Технологични. Финансови
Други

9. Пазарна инфраструктура

Конкуренция?
Защо?
Сфери
Характеристики
Партньорства
Прогноза

10. Прогнози – бъдеще

Реализация и внедряване 
Вероятност
Риск
Гаранции

Работа по проект
Нека екипите да ползват параметрите в долната таблица. За-

едно те осигуряват смисъла, конкретната полза, разпределяне-
то на дейностите и отговорностите, мобилизирането на всички 
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полезни ресурси, привличане на необходимите партньори и по-
мощници, и в крайна сметка – икономична и ефективна реализа-
ция. Това е реалната възможност да променяме света, в който 
живеем така, че да ни харесва и да бъде уютно място за проспери-
тет и добруване на всички, които го споделяме. 

Целе-
ва гру-
па

Цел
Задачи

Участници -
отговор-
ности

Етапи и 
дейнос-
ти

Ресурси
бюджет

Парт-
ньори

Резул-
тати

Проду-
кти

(Рашева-Мерджанова, Панайотова, 2017)

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.

В примерното разпределение ние отделяме един час за тест 
входно ниво, един час за тест изходно ниво, два или три часа 
за обобщаващи тестове по големи теми. 

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 практиче-
ските умения. Истинското обобщение най-добре се прави в под-
ходящи 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 ве-

рния отговор на 10 въпроса, носещи по 1 точка. В учебника и в 
учебната тетрадка са развити конкретни въпросници. Моля сме-
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ло учениците да отмятат верните отговори и да попълват с из-
рази на отбелязаните места. Учебниците са за ползване в клас в 
пълния обем на тяхната структура и функции и остават у учени-
ците, а не се препродават на вторичния пазар.

Какво разбирам? Въпроси и задачи за разбиране. Тук се на-
писват решения на 5 задачи от типа: анализ на фрагмент. Верни-
ят 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 еди-
ници по 6-балната система и означават отличен 6. Слаб (2) е ну-
левата база.

Тестове
Ние даваме примерни тестове в учебниците и в учебните те-

традки. Те се решават в самите учебници или тетрадки за тре-
нировка в началото, след обобщаващите уроци и в края. Тези 
тестове са достъпни за учениците и затова не са подходящи за 
контрол и оценка. Затова сме подготвили тестове за учителите, 
които се свалят от сайта, разпечатват се и се раздават на всеки 
ученик. Учениците решават теста за 1 учебен час.

Към електронните варианти на учебници са приложени ра-
ботни листове с тестове за сваляне и те могат да се решават оф-
лайн, като се отвори работния лист (файл) и се попълнят предви-
дените места в компютър. Но, разбира се, учителят би трябвало 
да разработи свой вариант и тогава попълването на теста в учеб-
ника е само тренировка.

Равносметка
Учителят проверява теста и оценява отговорите на всеки въ-

прос, като събира и изчислява оценката.
Скъпи колеги, изпитайте в час тази структура.

Литература
Рашева-Мерджанова, Я., Панайотова, П., Философия за 8. клас. Помагало за 

личностно развитие, Екстрем 2017
Герджиков, С., Философия за 11. клас, Просвета, С., 1992
Герджиков, С., Философия прима, Екстрем, С., 1994
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Герджиков, С., Мерджанова, Я., Философия за 11. Клас, Екстрем., С., 2001
Герджиков, С., Мерджанова, Я., Философия–книга за учителя, Екстрем, С., 2001
Герджиков, С., Философия за 8. клас, Екстрем, С., 2017
Герджиков, С., Философия за 8. клас. Учебна тетрадка, Екстрем, С., 2017
Герджиков, С., Философия за 9. клас, Екстрем, С., 2018
Герджиков, С., Я. Рашева-Мерджанова, Философия за 9. клас. Учебна тетрадка, 

Екстрем, С., 2018
Герджиков, С, Философия за 10. клас, Екстрем, С., 2019
Герджиков, С., Я. Рашева-Мерджанова, Философия за 10. клас. Учебна те-

традка, Екстрем, С., 2019
Тестове за учителите (в сайта на издателство Екстрем).
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Тема 10
ДИСКУСИЯ И ДЕБАТ

Въведение: диалог и дебат
Откъде тръгваме? Обичайният спор
От мнение към теза
Дискусиите в авторските учебници и помагала
Дискусии в новите авторски учебници
Правила на рационалната дискусия
Процедура на една дискусия в клас
Равносметка на дискусията
„Сократически“ диалог (за философски паралелки)
Литература

Въведение: диалог и дебат
Присъствието на диалога във философията е елемент от тра-

дицията и безспорно е позитивна тенденция в новите техники 
на обучение по философия. Отмина времето на монологично-
то излагане на заучен материал. Теми за дискусия бяха въведе-
ни към всеки урок в авторския учебник от 1992 г. и във всеки 
следващ учебник са развивани към по-голямо разнообразие. В 
авторски план в учебника ни от 2001 г. се предлагаха малки живи 
диалози между измислените герои Сали и Мартин (Герджиков, 
Мерджанова 2001). Днес диалогичните форми все по-масивно 
присъстват в учебниците и в часовете по философия.

Платоновите диалози са, разбира се пръв в Западната кул-
тура диалогичен модел на философстване. На Изток е развита 
собствена история на философския дебат, като в класическите 
будистки сутри и друга литература може да се даде яркия пример 
с трактата Милинда панха (въпросите на Милинда към мъдреца 
Нагасена) от II в. пр. Хр.

Сократ от Платоновите диалози използва т.нар. „майевтика“ 
(акушерство), за да „акушира“ истината, като по-скоро демон-
стрира объркването на своите събеседници, които се съгласяват 
със Сократовите дефиниции и аргументи. Докато събеседници-
те на Сократ повтарят „В името на Зевс, прав си, така е, Сокра-
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те!“, реалните философски дебати са по-скоро напрегнати несъгла-
сия между подготвени специалисти и любители.

Дори истината да не се роди във философския спор, едно е 
ясно: в него се проявяват и изпитват тезите и аргументите 
на опонентите с техните силни и слаби страни. Социалният 
смисъл на културния дебат в нашата цивилизация и епоха е оче-
виден: решенията се вземат след дебати и всеки гражданин 
участва в мрежа от дебати.

Откъде тръгваме? Обичайният спор
Когато спорим, говорим свободно: споделяме мнения с при-

страстие ги защитаваме, като привеждаме обикновено непрове-
рени факти и спонтанни аргументи за и против.

Петър:
– Един ден всички професии ще се упражняват от интелигентни роботи. 
Иван:
– Не съм съгласен, няма как да стане. 
– Защо смяташ така? 
– Ами първо не е никак добре за хората да престанат да работят, най-мал-
кото защото ще затъпеят. 
На това Петър отговаря:
– Няма значение, защото бизнесът управлява света и щом е изгодно за 
компаниите, те ще уволнят хората и ще поставят роботи навсякъде. 
Иван се съмнява и изказва контрааргументи (критика): 
– Първо, това едва ли ще е по-евтино и второ, хората ще измислят закони сре-
щу заемането на някои работни места от роботи, защото иначе хората ще за-
губят своите знания и умения. Това ще е краят на човешката цивилизация.

От мнение към теза
Тезата, за разлика от мнението, се обосновава с факти и аргументи.
Работете индивидуално. Формулирайте една теза и нейната 

антитеза, например: 
1.  „Душата е смъртна и умира заедно с тялото.“ Противопо-

ложната теза ще бъде:
2.  „Душата е безсмъртна и отива в друг свят.“
Сега дайте факти и аргументи за едната и за другата теза. Пом-

нете, че пред фактите аргументи не важат. Не можете да оборва-
те добре потвърдени факти.
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Факти за 1:
А. Никой никога не наблюдава души. 
Б. Всички умират, никой не се връща от смъртта.

Аргументи за 1:
А.  Тялото е смъртно, а душата е неотделима от тялото, следо-

вателно и тя е смъртна.
Б.  Изобщо е под въпрос отделянето на „душа“ наред с тялото. 

Къде е душата, когато ме боли зъб или гледам синьото море?

Критика (контрааргументи) и съответни факти:
А.  Много хора казват, че са виждали духове. (Това добре по-

твърден факт ли е?)
Б.  Някои хора, преживели клинична смърт, разказват за пре-

ход в друга реалност.

Аргументи за 2:
А.  Душата е принципно различна от тялото и не е наблюдаема.

Дискусиите в авторските учебници и помагала

Философия за 11. клас, Просвета, 1992
Още в учебника от 1992 г. за всяка тема бяха развити Теми за 

дискусия 
(вж. Философия за 11. клас, 1992).

Философия за професионалните училища (1995):
След все ки урок са да де ни въп ро си и казуси. Те са пред наз на че ни за ос-
мис ля не и дискусия. Тези въп ро си и ка зу си се пок ри ват от час ти с да де ни-
те във „Философия прима” - спе ци ал но по ма га ло към учеб ни ка за 11. клас 
и към учеб ни ка за Професионалните училища. (Философия за профе-
сионалните училища, 1995)

Кратка илюстрована философия (1995):
След всеки урок са дадени въпроси и казуси. Те са предназначени за ос-
мисляне и дискусия. Тези въпроси и казуси се покриват отчасти с дадени-
те във „Философия прима” – специално помагало към учебника за 11.клас 
и към тази книга.“ (Кратка илюстрована философия, 1995)



Дискусия и дебат 129

Философия за 11. клас (1996):
След все ки урок са да де ни резюмета, въпроси, казуси и текстове. Резюме-
тата фо ку си рат вни ма ни ето и по ма гат за зат вър ж да ва не на уроците. Въ-
просите се стре мят да на со чат към въз ло ви те проблеми. Задачите и казуси-
те са пред наз на че ни за ос мис ля не на темата. Текстовете тре ни рат ин терп-
ре та ци ята и са ба за за дискусия. (Философия за 11. клас, Екстрем, 1996). 

Например в тема 4: „Живот и смърт“ са предложени следни-
те въпроси за дискусия:

Въпроси за дискусия
Възможно ли е да се докаже превръщането ни в нищо?
Трябва ли ни вяра в безсмъртието?
Защо индийците горят мъртвите си, християните ги погребват в пръстта, 
а египтяните ги балсамират?
Как смъртта осмисля живота? (Философия за 11. клас, Екстрем, 1996)

Тук дискусиите се отнасят и към научните знания и тяхното 
осмисляне: „За разлика от разбирането в тези области научната 
интерпретация е критична, отворена за дискусия и обоснована 
рационално. Тя почива върху факти.“ (пак там)

Във Философия за 11. и 12. клас (1997) всяка пета тема е Дис-
кусия: 5, 10, 15, 20 теми. Там са развити теми за дискусии с каз-
уси и въпроси по проблемите: 

Изкуствен интелект, 
Цялостност на природните системи, 
Биоетика, 
Изток – Запад, 
Култура и цивилизация. (Герджиков, Драгиева, Философия за 11. и 12. 
клас, 1997).

Въпросите към дискусията за изкуствения интелект са:
Може ли машината да мисли? Може ли машината да чувства? 

Може ли машината да твори? Има ли граница за контрола над 
машината? (пак там)

Философия за 11. клас, 2001
В този учебник дискусиите вече са развити като самостоя-

телни методически единици и са написани правила за водене на 
дискусии в учебната тетрадка и в Книгата за учителя. Ето първа-
та тема за дискусия:
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Дискусия: Да поспорим за философията
Да си спомним логиката. Тя ни казва да мислим ясно, критич-

но, отговорно. Още преди две години в часовете по логика сте 
опитвали дебати, дискусии, спорове. Днес постоянно се спори и 
не е лошо човек да може да спори. (Философия за 11. Клас, Екс-
трем, 2001). 

В отговор на изискванията в учебника в края на всяка тема 
(Равносметка) фигурираха уменията:

участвам в дискусия с аргументи;
изслушам аргументи, различни от моите;

Дискусия: Човек и природа
Тук се използва известната реч на вожда Сиатъл и думите на 

една индианка:
Белите не ги е грижа за земята, елена или мечката. Когато ние, индианци-
те, ловим дивеч, ядем всичкото месо. Когато търсим корени, правим мал-
ки дупчици. Когато горим тревата заради скакалците, не унищожаваме 
всичко. Събаряме жълъдите и шишарките от дърветата. Използваме само 
изсъхнало дърво. Белият човек обработва земята, сече дърветата, унищо-
жава всичко. Как духът на земята би могъл да обича белия човек? Където и 
да я докосне, той я наранява.“ (Стара индианка от племето Винту, предаде-
но от етнолога Т. Маклуън) (Философия за 11. клас, Екстрем , 2001)

В учебните тетрадки са разработени по-конкретно теми за 
дискусия. 

В Книга за учителя от 2001 са дадени следните указания:
Дискусия по текст
Тя е класическа форма на философстване в диалог. Може да варира от бе-
седа до полемика. Но във всички случаи не трябва да се изражда в говорил-
ня. Културата на дискусията се развива в училище. Ако там човек не се нау-
чи 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 сви-
детели 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 ата-
ки, разиграването на отрицания. Учителите владеят по-добре от мен арсе-
нала от методики за довеждане до целта. Културата на дискусията, възпи-
тавана още в годините на основното училище, е решаваща в интелектуал-
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ното общуване на личността. Балканска черта е прекъсването, емоционал-
ното ангажиране, стремежът към силово налагане. Тези неща са недопус-
тими 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 изя-
сняват неизяснената на самия говорещ мисъл. Те са школа за бързо реаги-
ране и оформяне на мислите в логичен ред, школа за яснота и гладкост на 
изказа. Дискусиите по текстове са незаменими. (Герджиков, Книга за учи-
теля по философия,  2001)

Яна Мерджанова разработва техниката „работа с думата“:
Методът на асоциациите – от първата хрумнала дума по повод на изуча-
вания проблем да се разгърне асоциативна верига от учениците. верига-
та може да се ограничи от различни условия – само еднокоренни думи, 
само синоними (позитивно определение – „х” е…), само антоними (нега-
тивния път на определение – „х” не е…), само с цветове (мислене чрез виж-
дане), само със звуци и тонове (мислене чрез музициране), само с движе-
ния 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 дейност-
та. Това засилва чувството на доверие и предразполага учениците. (Мер-
джанова, цит. пр.,2001)

Разработването на дискусиите като техники и умения за раз-
виване продължи и в учебниците по психология (2001), Етика и 
право (2002), Свят и личност (2004), и специално в съответни-
те учебни тетрадки.

Такава е нашата малка история на дискусиите като техника на 
обучение в часовете по философия. Подобни техники или поне 
въпроси за дискусия след 2001 се развиваха и в други учебници 
и помагала.

Дискусии в новите авторски учебници

Философия за 8. клас, 2017:
Вторият урок от учебника и съответно в учебната тетрадка е:

02. У Дискусия. Какво е това – Философията
Тук е развита темата за философския дебат и специално Не-

осократически диалог на Леонард Нелсън „Философия за 8. 
клас, 2017)
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Философия за 9. клас, 2018
В темата за рационалността в учебника и в учебната тетрадка 

са развити подтемите:
Мнение и обоснована теза
Изследване по проблем

Тема 3 в учебната тетрадка гласи: КАК СЕ АРГУМЕНТИРА 
И КРИТИКУВА?
Тук са развити няколко конкретни теми за дискусия в рамки-

те на дилеми, казуси, ситуации, текстове и есета. В специални ра-
ботни листове към електронния учебник сме предложили струк-
тура на „Дискусия със съученика до мен“.

Философия за 10. клас, 2019

Тема 2 в учебника: РАЦИОНАЛНАТА ДИСКУСИЯ

Ролева игра: рационална дискусия

1. Как да водим рационална дискусия?
Разделете се на двойки и се опитайте да говорите ясно и аргу-

ментирано.
Например:
Виктор: – Философията не се брои за наука. Защо?
Дара: – Нека първо да видим какво е наука.
Той: – Науки са физиката, биологията, социологията, психологията.
Тя: – Какво е общото между тях? 
Той: – Това, че те изследват света с наблюдения и експерименти и на тази 
основа се развиват теории.
Тя: – А математиката? Тя не си служи с наблюдения, а е теоретична.
Той: – Да, така е. Значи науката включва и формални теории. В матема-
тиката всичко се доказва като следствие от приети аксиоми и дефиниции.
Тя: – Тогава, тъй като във философията също тезите се доказват, и тя е на-
ука.
Той: – Не е точно така. Философията започва с въпроси и търси отговори. 
В нея тезите не се доказват, а обосновават с аргументи.
Тя: – Каква е разликата?
Той: – Навярно това, че във философията все пак няма всеобщо приети ак-
сиоми, закони, дефиниции. 
Тя: – А защо е така?
Той: – Защото във философията са спорни самите основни положения, от 
които се тръгва, когато обосноваваме нещо. Тук не могат да се приемат ак-
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сиоми, които не са обосновани.
Тя: – Но в една философска теория тези основни положения се приемат 
за верни.
Той: – Да, така е. Но в друга философска теория се приемат други поло-
жения.
Тя: – При всички случаи прави впечатление, че философите държат на ра-
ционалната дискусия, в която се спазват правила и най-вече логика. (Фи-
лософия за 10. клас, „Екстрем“, 2019)

Аргументите, фактите и критиката са решаващи за рационал-
но изследване във философията. Фактите, добре установени, не 
подлежат на оспорване. „Пред фактите и боговете мълчат.“ Но 
философите работят с предпоставки – твърдения, които се при-
емат за верни, и правят заключения от тях. Например когато съ-
беседникът твърди, че душата е безсмъртна, той явно предпоста-
вя, че има душа отделно от тялото.

Аргумент
Довод, извод от предпоставки или от факти. Аргументът каз-

ва защо нещо се твърди. Той е основание на твърдение, мнение, 
теза. Аргументът има формата:

А е вярно, защото следва от Б, което е вярно.
Б е закон или факт. За една теза може да има различни аргу-

менти. Контрааргумент е извод, който опровергава тезата. Ра-
ционалното поведение във философията и в другите форми на 
културата е наречено още „критическо мислене“.

2. Къде греши опонентът?
Тезите се обосновават чрез факти и аргументи. Противните 

възгледи и теории (тези на опонента) се критикуват чрез факти 
и аргументи.

Всички грешим. Важното е да откриваме грешките и да ги 
признаваме. Опонентът може да греши в неверни факти, невер-
ни предпоставки, неправилни заключения. Критическото ми-
слене е активно търсене и откриване на погрешни твърдения и 
заключения за факти, закони и философски предпоставки.

Габровец и гражданин на Абърдийн, и двамата скъперници, обядвали, раз-
бира се, с една риба. Габровецът сервирал рибата с по-едрата част към себе 
си. Шотландецът повел разговор:
– Знаеш ли какво е философ?
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– Не, какво е?
– Философът може да завърти света ей-така, – показал шотландецът, като 
завъртял чинията на сто и осемдесет градуса.
– А ти философ ли си? – попитал го габровецът.
– Не съм.
– Ами тогава нека върнем света на мястото му, – заключил мъдро габрове-
цът, като завъртял чинията обратно.

Какво вече мога?
Проблематизирам определена теза на събеседника и противо-

поставям свой контрааргумент. (…)

Правила на рационалната дискусия
Рационалната дискусия не е свободен разговор. Тя е форма на 

култура, игра с правила, които я правят близка до изследване.
Първо, една дискусия има тема. Темата се задава от водещия 

(учителя).

Изслушвай другия.
Трудно е да изслушаш другия, без да го прекъсваш. Често ре-

агираш спонтанно на думите на събеседника: в момента, в който 
чуваме едно изказване, сме склонни да изразим съгласие или не-
съгласие. Това би прекъснало линията на търсене. Затова учи се 
да изслушваш. Това ще става с всеки следващ дебат. Слушай вни-
мателно, опитвай се да вникваш, търси специфичното значение 
на думите, което влага твоят събеседник. Не се хващай в капана 
на разликата в значението, което тя/той влага в термините, спря-
мо твоето значение.

Търси смисъла на изказванията, без да го изкривяваш. Търси 
скритите предпоставки на опонента и ги анализирай след това. 
Търси най-важните аргументи за и против изказването на опо-
нента. 

Дай знак, преди да говориш.
Поискай думата и тя ще ти бъде дадена. Учителят ръководи 

дискусията и той/тя дава думата. Изчакай реда си, ако има и дру-
ги, които искат думата.

Представи се, ако не те познават.
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Говори ясно, стегнато и последователно.
Изказвай се максимално ясно, без да използваш неясни и не-

известни за теб и за другите термини. Използвай наученото в по-
следните уроци. Включи твоя информация, получена от външни 
източници. Позовавай се: откъде знаеш това, което казваш. Оп-
итай се да използваш личния си опит.

Уважавай тезата на опонента, когато критикуваш.
Бъди толерантен към чуждите мнения, за да са толерантни 

към твоето мнение. Кажи с кое си съгласен и защо. После изрази 
несъгласията си (критичните си аргументи).

Аргументирай се. 
Опитай се да формулираш тезата с едно-две изречения. Кажи 

защо смяташ така. Какви факти стоят в основата на твоята теза? 
Какви аргументи имаш? Какви понятия и теории са важни за 
теб? От къде ги знаеш? Кои автори са ги формулирали преди 
теб? Защо им вярваш, а не вярваш на другите, които си чел?

Приключи изказването си навреме. Спазвай определените 
минути, за да не отнемаш от времето на другите.

Стой в темата.
Отклоняването от темата става спонтанно. Внимавай да не от-

клониш дискусията от нейната тема и да я превърнеш в хаотичен 
разговор. Тогава няма да последна никакво изясняване, няма да 
се постигне разбиране и няма да се приближим до истината.

Не засягай личността, а само казаното.
Когато реагираш на изказването на друг участник в дискуси-

ята, не засягай личността. Повтори тезата му, както си я разбрал. 
Попитай го, ако не ти е ясно нещо в неговото изказване. Едва то-
гава изкажи своите аргументи за или против.

Не коментирай и не оценявай другия, а онова, което той е 
казал. Бъди по възможност безпристрастен/на. Приеми онова, 
което смяташ за правилно, и отричай само онова, което аргумен-
тирано можеш да отречеш.

Партньорите не трябва да затрудняват изразяването или 
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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 опонента, да не ѝ се приписват 
предпоставки и заключения. Да се преодоляват предубеждения-
та и предразсъдъците. 

Защитата става по схемата предпоставки – аргументи и дока-
зателства – примери, факти – аналогии – последици. Предпос-
тавките сами по себе си не са доказателства. Използваните аргу-
менти трябва да са логически валидни и фактически потвърдени 
в релевантни данни. Всяка от страните да се старае да интерпре-
тира грижливо и позитивно изказването на опонентите без фал-
шифициране, излишно иронизиране и софизъм. 

– Отказвам да приведа доказателства, че съществувам – казва бог, – защо-
то 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 доказа-
телство, 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 инер-
ция, решава да докаже, че черното е бяло, и бива прегазен на следващата 
зебра”.
Повечето теолози твърдят, че това доказателство не представлява нищо дру-
го освен камара бъбреци от много диви кучета динго, но това не попречи 
на Улон Колъфид да натрупа едно малко състояние, като го превърне в цен-
трална тема на нашумялата си книга СВЪРШЕНО Е ВЕЧЕ С БОГ.

(Дъглас Адамс,  
Пътеводител на галактическия стопаджия)

Дискусията 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 из-
слушва и етично да възразява, като не се стреми да наложи себе си 
въпреки осъзнатата си неправота, във висшето училище ще бъде 
късно. Ще бъдем свидетели на един нецивилизовано оформен или 
просто неоформен човек, който ще има големи проблеми в рабо-
тата си с духовните културни форми и общуването си с хората. 
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Процедура на една дискусия в клас

Организация
Тази дискусия протича в един учебен час. Може да е във фор-

мата на философски кръг или по отбори.
Ако условията позволяват, направете с учебните маси кръг 

или два кръга. (Ако правите състезание по отбори, разделете се 
на два „отбора“ по предварителни нагласи и личен избор, по мяс-
то на седене (редици) или по номер.

Дискусия в класа по отбори
Организирайте дискусия, като се разделите на два отбора. 
Отбор А ще аргументира теза А:
Например:
По-добре образованият има по-големи шансове да стане до-

бър политик.
Отбор Б ще аргументира теза Б (антитеза).
Например:
Онзи, който има опит в политическите игри, макар и по-не-

образован, има по-големи шансове да стане добър политик.
Дъската в класната стая се разделя на две с вертикална линия.
Отляво горе се изписва теза А на отбор А.
Отдясно горе се записва теза Б на отбор Б.
Следвайте указанията и ръководството на своя учител. Учите-

лят е модератор на дискусията. Той решава относно процедура-
та, правилата и дава думата. В края на дискусията учителят прави 
равносметка и може да оцени аргументите, възраженията и от-
говорите по шестобалната система. От двата отбора победител е 
онзи, който е събрал повече точки.

Ход на дискусията
1.  Изберете дали ще се изказвате индивидуално и публично, 

пред целия клас, или ще споделяте своите аргументи вътре 
в отбора за обсъждане.

2.  Издигайте официални аргументи от името на отбора.
3.  Издигайте критични контрааргументи.
Дават се пет минути за обсъждане на въпроса и формулиране 

на аргументи. След изтичането на петте минути капитанът на от-
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бор А формулира аргумент в полза на теза А и аргументът се за-
писва под тезата отляво на дъската. Капитанът на отбор Б форму-
лира аргумент в полза на теза Б и аргументът се записва под теза-
та отдясно на дъската.

Дават се нови пет минути за обсъждане и формулиране на въз-
ражения (контрааргументи). След изтичането на времето капи-
танът на отбор Б формулира възражение (1) срещу аргумента на 
отбор А. Капитанът на отбор А формулира възражение (1) сре-
щу аргумента на отбор Б.

Сега се дават трети път по пет минути за отговори на възра-
женията по същата процедура и в същата форма. При наличие на 
време се дават по още две до пет минути за нови аргументи, въз-
ражения и отговори.

4.  Водещият дискусията (учителят) записва аргументите на 
двата отбора в двете половини на дъската: 1., 2., 3.

5.  Водещият дискусията записва критиките (контрааргумен-
тите) срещу аргументите на противниковия отбор.

6.  Учителят прави равносметка на аргументите и контрааргу-
ментите и решава кой е победител.

Аргументите, фактите и критиката са решаващи за рационал-
но изследване във философията. Фактите, добре установени, не 
подлежат на оспорване. „Пред фактите и боговете мълчат.“ Но 
философите работят с предпоставки – твърдения, които се при-
емат за верни, и правят заключения от тях. Например когато съ-
беседникът твърди, че душата е безсмъртна, той явно предпоста-
вя, че има душа отделно от тялото.

Равносметка на дискусията
Учителят прави равносметка на организираната дискусия.
Той обобщава резултатите на дискутиращите участници (от-

бори). 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 аргумен-
ти. Именно фактите могат най-адекватно да потвърдят или опро-
вергаят една теоретична (обща) теза.
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При философските дискусии като факти могат да се използ-
ват онези факти в науката, които са приети за сигурни. При граж-
дански дебати фактите са цифри, събития, социални отношения 
и взаимодействия. Учителят обявява валидните за едната и дру-
гата позиция факти и теоретични тези и заключава за правил-
ността или опровергаването им.

При специално организирана дискусия вън от рамките на учеб-
ния 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 уче-
ници се оценяват с отличен.

Оценка на участието в дискусии
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, оригиналност и убедителност на аргументите. 
Оценката на участие в дискусии може да не се формализира.

„Сократически“ диалог  
(за философски паралелки)
Философските дебати днес са разработени на най-високо 

ниво в концепцията за „сократическия диалог“ на Леонард Нел-
сън (Сократовият метод, 1922, бълг. издание 1993). Важно в не-
говите 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 ис-
тината и стигаме до приемливи за всички заключения.

Нелсън определя „сократическия диалог“ като изкуство на ус-
вояване на философстването. Философстването е разговор-дис-
кусия, в който се поставя въпрос и се търси отговор, без да се 
позоваваме на специализирани знания и авторитети. Методът се 
развива от Леонард Нелсън в двайсетте години и от Густав Хек-
ман в средата на XX в. Първообраз на този философски диалог в 
група са Платоновите диалози.

В учебника Философия за 8. клас („Екстрем“, 2017) в урока за 
дейности тази техника е представена с името и кратката биогра-
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фия на Л. Нелсън.
В сократовата беседа група събеседници в дискусия се опит-

ват да отговорят на един философски въпрос. Цел е съгласието в 
групата, като диалогът се насочва от водещ/а. Тя/той не се изказ-
ва по темата, а само подрежда изказванията и подпомага разби-
рането между участниците.

В тази беседа не се разискват проблеми и факти изискващи 
специализирани знания, а само въпроси, които изискват споде-
лим човешки опит.

Такива въпроси могат да бъдат:
Какво значи „безсмислен въпрос“?
Можем ли да носим отговорност?
Какво отличава истината от мнението?
Събеседниците трябва да говорят ясно. Те трябва да отстоя-

ват свои позиции. Не се цитират известни философи. Участни-
ците са честни в изказването и критикуването, придържат се към 
темата и изясняват значенията на своите термини.

Водещият/водещата се стреми към постигане на яснота и съ-
гласие за постигнатите резултати. Тя/той връща разговора към 
темата, когато той се отклони много. Участниците трябва да не 
се отдават на произволна спекулация, а да стоят в конкретното 
и опита. Водещият не трябва да внушава своите позиции. Кога-
то събеседниците са достатъчно организирани и следват линия-
та на разискването без затруднения, отпада нуждата от водещия.

Този тип философска дискусия се упражнява в много диалози.
Диалогът не е единствената форма на занимание с философия. 

Четенето и писането на философски текстове не е диалог. Но и в 
индивидуалните, и в груповите форми може да се въведе и се въ-
вежда игровия момент.

Платоновите диалози са, разбира се пръв в Западната култура 
диалогичен модел на философстване. На Изток е развита собст-
вена история на философския дебат, като в класическите бу-
дистки сутри и друга литература може да се даде яркия пример 
с трактата Милинда панха (въпросите на Милинда към мъдреца 
Нагасена) от II в. пр. Хр.

Сократ от Платоновите диалози използва т.нар. „майевтика“ 
(акушерство), за да „акушира“ истината, като по-скоро демон-
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стрира объркването на своите събеседници, които се съгласяват 
със Сократовите дефиниции и аргументи. Докато събеседници-
те на Сократ повтарят „В името на Зевс, прав си, така е, Сокра-
те!“, реалните философски дебати са по-скоро напрегнати несъг-
ласия между подготвени специалисти и любители.

Дори истината да не се роди във философския спор, едно е 
ясно: в него се проявяват и изпитват тезите и аргументите на 
опонентите с техните силни и слаби страни. Социалният смисъл 
на културния дебат в нашата цивилизация и епоха е очевиден: ре-
шенията се вземат след дебати и всеки гражданин участва в мре-
жа от дебати.

Теми за дискусия бяха въведени към всеки урок в авторския 
учебник от 1992 г. и във всеки следващ учебник са развивани към 
по-голямо разнообразие. 
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Тема 11
РАБОТА С ТЕКСТОВЕ

Кратка история
Избор на текст
Четене и разбиране
Разпознаване (идентификация)
Работа със и чрез думата като изходна база 
„Редактиране“ на текста 
Интерпретиране (превод) на текста 
Резюме и конспект
Дискусия по текст

Въведение
Работата с текстове е базова в часовете по философия. Уме-

нието за осмисляне на текст е основно умение на човека в съвре-
менната цивилизация и особено в образованието. Текстове от 
различни типове се използват в часовете по философия и са се-
лектирани в различни христоматии, сборници и помагала.

Анализът на текст като компетентност в 
програмите от 2016

8 клас:
▶  Може да различава аналитичен текст (популярно научен 

или философски) от художествен текст.
▶  Може да формулира коректно авторовата теза и да задава въ-

проси към текста.
▶  Сравнява информация от различни текстове по една и съща 

тема или проблем.
▶  Изразява ясно лична позиция към текста и я аргументира. 

(Учебна програма по философия за VIII клас)

9. клас:
▶  Различава философски от нефилософски текст. 
▶  Задава въпроси към основни категории в текста. 
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▶  Определя тема и проблем на текста. 
▶  Сравнява философския текст с други текстове или други 

форми на изразяване (на различни изкуства) по същия про-
блем. (Учебна програма по философия за IX клас)

10. клас:
▶  Може да формулира точно проблема в текста, като използва 

философски категории.
▶  Може да реконструира аргументативната структура на те-

кста – да определя авторовата теза и основните аргументи в 
нейна подкрепа.

▶  Оценява текста в историко-философски или систематичен 
контекст, както и от гледна точка на личния си опит.

▶  Изразява ясно лична позиция към текста и я аргументира. 
(Учебна програма по философия за X клас)

В тази поредица от изисквания има развитие. Начално из-
искване е различаване на „аналитичен“ философски и популяр-
но научен текст от художествен. Терминът „аналитичен“ в про-
грамите не е добре дефиниран. Нека го разбираме като „рацио-
нален, аргументиран“ текст. По всяка вероятност това няма да е 
особен проблем за осмокласниците, тъй като те вече разпознават 
художествени и научни учебни текстове. И все пак петнайсет го-
дишните тийнейджъри трудно ще се ориентират в чисто фило-
софските текстове и в техните типове: научен тип (стил), есеис-
тичен стил, класически или съвременен. 

Трябва да се отбележи, че уменията и изискванията, които ре-
ално можем да имаме към съвременните ученици, са занижени 
спрямо началото на века и особено спрямо началото на 90-те го-
дини на миналия век. 

Обемите на текстовете сега са значително по-малки. Използ-
ваеми са вече само фрагменти, а не глави или кратки философски 
произведения. За цели книги не става дума, макар че през 90-те 
се изискваше запознаване с цели произведения. 

Днес разчитаме и е редно да се фокусираме върху малки, но 
силни фрагменти, които представят големи тези във фило-
софията.

За самостоятелно проучване, за индивидуални и групови про-
екти и презентации учениците се запознават с по-големи тексто-
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ве и такива се дават в допълнителните ресурси, например в учеб-
ните тетрадки и в електронните варианти на учебниците.

В 8. клас по-нататък се върви към разпознаване на авторовата 
теза. Това вече е малко проблематично, защото авторовата теза 
може и да не се съдържа и няма как да се съдържа винаги в дос-
тъпните текстове и избраните фрагменти. Надяваме се, че избра-
ните и публикувани в учебниците фрагменти наистина съдържат 
важни авторски тези. Тогава задача пред учениците е да форму-
лират със свои думи или с опростени авторови термини тезата.

„Сравнява информация от различни текстове по един и същи 
проблем“ може да изисква повече класно време, но може да се 
дава в рамките на домашни задания.

„Изразява ясно лична позиция към текста и я аргументира“. 
Това е почти утопия за повечето осмокласници, но може да се 
опита във философски паралелки или в специални училища. 
Това, което е реалистично, се свежда до лични мнения върху про-
четените фрагменти. Самото формиране на позиция, която да е 
аргументирана, за разлика от мнението, предстои в следващите 
класове.

Началното изискване за 9. клас не се отличава от това в 8. и 
го развива. Адекватно е също задаването на въпроси към текста. 
Ключово е умението: „Определя тема и проблем на текста.“ Това 
е постижимо, макар че 36 часа са малко време за темите в 9. клас, 
а това ще намали и времето за работа с текстове. Последното из-
искване за сравняване с други текстове или форми на изразяване 
развива едно от уменията в 8. клас и не е проблематично.

10. клас:
Изискването да се формулира проблема на философски език е 

реалистично и развива вече наличното умение в 9. клас. Ново и 
ключово е „реконструира аргументативната структура на текста“. 
Все пак тук учениците използват вече наученото за разпознава-
не на авторовата теза. Но „намирането на основните аргументи 
в нейна подкрепа“ може да не е възможно. Аргументите обикно-
вено са разгърнати на десетки страници, а в един кратък фраг-
мент те просто трудно могат да се намерят. „Оценява текста в ис-
торико-философски или систематичен контекст, както и от глед-
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на точка на личния си опит.“ е утопично. Що се отнася до „лична-
та аргументирана позиция“, това е постижимо и полезно за раз-
виване умение.

Кратка история
Философският текст в училище е изследван в авторската кни-

га Философският текст от 1993. Текстовите ресурси по фило-
софските дисциплини се появиха още в началото на последното 
десетилетие на XX в. с първите антологии.

В помагалото от 1994 Философия прима работата с текстове 
е елемент от един нов набор от техники на изучаване на филосо-
фията:

Като цяло това ръководство може да се използва в качеството му на ори-
ентация за избор и работа с текстовете, въпросите, тестовете и казусите в 
тази книга. (Герджиков 1994, увод).

В новата програма и в авторския учебника за 8. клас се пред-
вижда работа с текст във философското въведение (Урок 4: ана-
лиз на три текста: философски, художествен и научно-популя-
рен). В психологическата част текстове се анализират в урок 7 (с 
помощта на Учебната тетрадка), в урок 12 (психологически тек-
стове). Пълните фрагменти са дадени в Учебната тетрадка, къде-
то са и по-пълните указания за анализа. (Герджиков 2017)

При работа с текстове решаващ е типът текст: философски, 
художествен, научен, а решаващото умение е да се постиг-
не 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 подте-
мата, с другите текстове, със задачата, която той поставя или ре-
шава. Подбира се малка колекция от 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, сборниците, антологиите 
и разбира се необятния интернет.
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Текстът има свой контекст и си върви с него. В началото на те-
кста 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 школата, епохата и кул-
турата. 

Текстът трябва да е на равнище под максималното за класа 
или дори за мнозинството от класа. Не може един текст за всич-
ки да се адресира фактически чрез своята сложност само за ня-
кои. Текстът трябва да има свой минимум на усвояване и въз-
можности за пробив надълбоко за онези, които желаят, но не в 
клас, а вкъщи.

Текстът трябва да е балансиран с другите текстове. Добре са съ-
четаеми художествен, научен, философски, митологичен или рели-
гиозен текст в един урок по различни подтеми. 

Текстът е желателно да е оригинален и интригуващ. Фи-
лософията и психологията са неизбродими океани и си заслужа-
ва да се занимаваме преди всичко и почти изцяло с най-интерес-
ните от авторитетните имена и съчинения. Интересни философ-
ски текстове и смисли можем да намерим в творчеството на мно-
го писатели, но хубаво е да изберем интересни за новите поколе-
ния автори като Тери Пратчет с неговото неизчерпаемо въобра-
жение, 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 лите-
ратурата, посочена за урока или за целия учебник. После се на-
сочваме към наличните общи и специални антологии. Разширя-
ваме малките текстове и съкращаваме големите. Ползваме се и 
от оригиналните съчинения. Проучваме списанията по филосо-
фия. Намираме статии, части от трактати и монографии. Ориен-
тираме се според класификацията на книгите и текстовете. Цел-
та 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 кул-
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турата и епохата, значенията в текста и смислите му за нас днес 
тук. Трябва да определим с кои значения ще работим и към как-
ви смислови равнища и фокуси ще се придържаме. Възможно е 
да предоставим това на учениците, ако искаме да изпитаме тях-
ната способност за ориентация и смислонамиране. Това може да 
стане едва на късния етап в средното училище.

Учениците се насочват спонтанно към собствения си жи-
тейски опит и ситуация, за да намерят реален смисъл в та-
кива текстове. Затова те трябва да са подбрани с оглед на 
този именно житейски смисъл.

Има самостоятелно четене вкъщи, има четене в клас от учител 
или ученик, има четене с дискусия или четене – анализ. Има че-
тене за преподаване и четене за заучаване. Четене за казус и чете-
не за брейнсторм. 

Разпознаване (идентификация)
Дори да има хилядолетен смисъл, един текст е роден и е жи-

вял в своето време и на своето място. Оттук и неговият оригина-
лен смисъл. Едно е година 1245 в Западна Европа, друго е на Бал-
каните, трето е в Арабския свят и е четвърто в Индия. Всеки ар-
тефакт си има място в координатите на своята култура. Така е 
и с философския текст. Или, както Аверинцев отбелязва: „Тер-
минологията на класическите гръцки текстове е качествено дру-
га, при „досег”, по „тембър” е друга в сравнение с терминологич-
ността на по-късните доксографи, да не говорим вече за средно-
вековните схоласти или философите на Новото време.“ (С. Гер-
джиков, Философският текст, 1993)

Интересни възможности предлагат игрите с философския речник. Не-
познатите 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 техни-
ческите 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 пре-
чат, но представата за което без тях би била невъзможна.” (Ив Бонфоа). И 
защото думата може да събере в себе си целия контекст. 
На текст без заглавие може да се постави собствено заглавие, след което да 
се съпостави с оригиналното и се правят анализи на разбирането, на асо-
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циациите, на експресивността на текста, да се напишат няколко варианта 
на текст по едно заглавие. (Я. Мерджанова, 2001)

Операции с текстове по новите изисквания

„Преизказ“ на текста 
Играта на преизказ е важна за трениране и проверка на разби-

рането. Да можеш да преизкажеш един текст означава да го раз-
бираш. 

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 сре-
щата 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, обуслове-
ност, какво показва, как е свързана с учебната проблематика. 
Методът на асоциациите – от първата хрумнала дума по повод на изуча-
вания 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. 
Всички тези упражнения – задания не отнемат много време, най- удачно 
е те да бъдат вмъквани като “петминутки” в хода на работата и според съ-
държанието на изучаваните теми. Много подобни варианти Вие ще наме-
рите 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 (интегра-
ция, ефектите на гражданското образование), моментите на задаване на 
творчески самостоятелни работи (създаване на писмени текстове и есета 
от учениците). (Пак там.)

„Редактиране“ на текста 
Играта на редактиране е позволена само за текстове извън ав-

торитетните автори. Да можеш да редактираш един текст озна-
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чава да го разбираш. Тук редактирането се разбира като запаз-
ване чрез преизказ. 

Опити да се съкрати текста, да се освободи от вербалната ба-
ластра. 

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 те-
кста е в рамките на съответната учебна дисциплина (философия, психоло-
гия, история, етика), то тя е собствено научна. когато тази интерпретация 
ползува средствата и мисловния контекст на друга наука (напр. философ-
ски текст от психологическа гледна точка или от историческа, или от со-
циално-управленска и т. н.), или от житейски позиции, то интерпретаци-
ята е творческа. Когато един автентичен или учебен текст се интерпрети-
ра със средствата и мисловно-емоционалния резерв на различните изку-
ства и типове светоусещания, то интерпретацията е художествено-твор-
ческа. (Пак там.)

Резюме
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. 

Резюмираният текст, разбира се, не е автентичен. Дори пре-
водът е тълкуване. А резюмирането от читател е изцяло за него-
ва сметка. Все пак резюмирането, направено отговорно и профе-
сионално, е представяне на философския текст в неговата автен-
тичност. То не си позволява интерпретиране чрез коментар. Не 
си позволява рефлексия и тълкуване на текста в самото резюме. 

Единственият вид промяна, която носи печата на автора на 
резюмето, е подборът на формулировките за съкратено предста-
вяне на текста. И това са формулировки изцяло в терминология-
та на оригиналния автор. 

Резюмето тук се налага като алтернативна форма на предста-
вяне на философски текстове наред с откъсите от тях. То има ре-
дица 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 
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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. 

Резюмето мотивира към запознаване с оригиналния текст 
(ако се окаже интригуващо). То е подтик към самостоятелна об-
работка от подобен характер (коментар, рефериране, есе). 

Конспектът е стегнато изложение на структурата на една 
книга или статия по съдържание – глави, параграфи, и съдържа-
ние – цитати, резюмета на параграфи и глави с точни страници за 
използване като текст, за цитиране в реферат или собствен нау-
чен труд. Конспектите могат да се подреждат в библиотека и така 
лесно могат да се открият. 

Копирните технологии и електронните носители предоста-
вят богати възможности за съкращаване на времето, посвеща-
вано 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 карти-
на. Така текстът може да попадне в нашето копие и после да бъде 
уточнен. 

Конспектът от електронен текст, в който може да се търсят 
думи, може да се построи на основата на колекция от пасажи, 
които съдържат ключова дума или израз.

Дискусия по текст
Дискусиите имат свои отправни точки. Обикновено това са 

класически и съвременни текстове от професионални философи, 
художествени текстове, афоризми, сентенции и поговорки.

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 офор-
мен или просто неоформен човек, който ще има големи пробле-
ми в работата си с духовните културни форми и общуването си с 
хората. 
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Близки до критичната дискусия са конференциите, бързите 
мозъчни атаки, разиграването на отрицания. Учителите владе-
ят по-добре от мен арсенала от методики за довеждане до целта. 
Културата на дискусията, възпитавана още в годините на основ-
ното училище, е решаваща в интелектуалното общуване на ли-
чността. Балканска черта е прекъсването, емоционалното анга-
жиране, стремежът към силово налагане. Тези неща са недопус-
тими в западното, а вече и в световното културно пространство 
на обмен на идеи. Това е култура на свободата, демокрацията, ли-
берализма. 

Живите беседи и дискусии развиват ораторското умение, 
речта. Те изясняват неизяснената понякога в самия оригинален 
текст мисъл. Те са школа за бързо реагиране и оформяне на ми-
слите в логичен ред, школа за яснота и гладкост на изказа. Диску-
сиите по текстове са незаменими.
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Тема 12
СЪЗДАВАНЕ НА ЕСЕ  

(АНАЛИТИЧЕН ТЕКСТ)

Умението за писане на философски текст по програми
Философското есе
Как се пише философско есе?
Теми за есета в новите учебници
Оценяване на философското есе (аналитичен текст)
Литература

В програмите по философия е използван амбициозния израз: 
„аналитичен текст“ без дефиниция какво се разбира под „ана-
лиз“. Създаването на собствен текст е изключително важно уме-
ние. За разлика от литературното есе, аналитичният (по-добре: 
аргументативен) текст разработва теза с аргументи и критика. 

Писането на собствен текст с теза и аргументация има обшир-
ни приложения. Текстове (есета) се пишат в първата и особено 
във втората, специализирана фаза на средното образование, при 
кандидатстване във висше училище, във висшето училище. Есета 
понякога се пишат при кандидатстване за работа, особено в ня-
кои творчески професии. Есета се пишат във всяка хуманитарна 
и в други области.

Умението за писане  
на философски текст по програми
Ето как МОН формулира компетентността „създаване на ана-

литичен текст“:
8. клас:
- Формулира писмено ясна и разбираема теза/лична позиция по даден 
проблем.
- Аргументира писмено теза/лична позиция, предимно с примери и аргу-
менти от ежедневието.

9. клас:
- Създава кратък аналитичен текст с ясно изразена обща структура  (въве-
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дение, изложение, заключение).

10. клас:
- Познава особеностите на философското есе като вид аналитичен текст.
- Може да създава философско есе с ясна логико-аргументативна структу-
ра, в което формулира проблем, изказва теза и я аргументира чрез прециз-
на употреба на философски понятия, като спазва нормата на българския 
книжовен език. (Програми на МОН по философия, 2017)

Тези изисквания са формулирани също с идеята за надграждане. 
Писането на философски есета трябва да се подпомогне от вече раз-
виваните умения за писане по други предмети и специално по лите-
ратура. За 8. клас изискването за формулиране на ясна теза е реалис-
тично, но не е реалистично аргументирането, освен на зародишно 
ниво и то главно с аргументи от здравия разум и личния опит.

Философското есе
Жанрът есе (англ. essay, опит), е близък до античните римски философски 
съчинения на Сенека, Епиктет и Марк Аврелий, писани около началото 
на новата ера. Експлицитно, с използване на термина, философски есета 
са развити от Мишел Монтен в едноименното му съчинение (М. Монтен, 
Опити, XVI в.). Близък по жанр е трудът на Блез Паскал: Мисли (XVII в.) 
(Рашева-Мерджанова, 2017)

Есето е всеобщо приета в нашата култура форма на свободен, не-
ангажиран изказ. То е проблемно, тематично, а при това няма научни 
цели и претенции. Но аргументираният текст поставя по-високи 
изисквания. 

Есето е опит за разработка на идея. Тази форма е много под-
ходяща за философията. Тя развива мисъл, език, въображение, 
писмени умения и навици. Есето е еманация на свободното твор-
чество. По всяка от темите в курса и особено втория срок може 
да се правят есета в клас или като домашно задание.

Есетата не са хвърчащи мисли с красиви думички, не са набо-
ри от клишета. Те 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 
зрелостните и в конкурсните изпити.

Затова учете децата да пишат есета. Те се пишат вкъщи. Дай-
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те си труда да ги проверите. 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 фи-
лософията, защото то е живо философстване.

На националните олимпиади по философия, чието начало по-
ставихме заедно още в първата половина на 90-те години, посте-
пенно се утвърдиха ярки изказвания като теми за писане на есета.

Как се пише философско есе?
(Я. Рашева-Мерджанова)
Първо. проблемът трябва да те вълнува – радва или тревожи, притеснява 
или окриля; в неговата разработка трябва да вложиш своето разбиране и 
своето чувство 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. 
Второ, есето съдържа и изявява личната ти позиция. Но ти си прочел и 
изследвал и други автори. Тогава обикновеното мнение се превръща в 
позиция – когато се подкрепи със свидетелства и аргументи, когато е мне-
ние, знаещо и предвидило другите мнения. Нужно е да се потърси и полз-
ва ценна библиография по проблема. 
Трето, с това есето се доближава до науката – с наличието на аргументи, 
примери, доказателства, опровержения. 
Четвърто, есето се доближава и до художественото произведение – ярка 
образност, аналогии, метафори, хиперболи, емоционалност, оригинал-
ност. Ти се опитваш да видиш проблема в неочаквани аспекти, дори и 
за теб. 
Пето, есето може да съдържа елементи на сюжет, приказност, фантаз-
ност, сентенции, афоризми. Доближава се до фолклора и наративната 
житейска мъдрост. 
Шесто, есето има необходимата текстова структура – начало, същинска 
част и заключение, в които добре са откроени проблемите и отговорите и 
които представляват неделима завършена цялост. 
Седмо, есето борави с точен език и същевременно специфично твой – 
изработваш постепенно своя „стил“ на писане. 
Осмо, есето се различава от всички други видове аргументативен текст, за-
щото не се стреми към изчерпателност и систематичност, а към специ-
фичен и неочакван, единствен ъгъл (гледна точка, позиция), които обаче 
осветяват цялото явление (обект).
Есето трябва да е написано на правилен език, да има ясна логическа структу-
ра, 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 библиогра-
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фия на образци на критическа дискусия и на есе – както в световната, така 
и в българската философска и социална мисъл: (разбира се според конте-
кста на проблема и вкуса на учителя и учениците). (Мерджанова, 2001)

Есето още не е реферат: не е отговорно аргументиране и 
отстояване на позиция във философията, не е анализ на значимо 
философско произведение.

Теми за есета в новите учебници
8. клас: 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 спо-
собности (вж. Теорията за множествената интелигентност на 
Хауъдр Гарднър). Всеки ученик има дълбок интерес към собст-
вените си способности и именно в тази сфера той би поми-
слил и вникнал в най-силна степен.

На националните олимпиади по философия, чието начало по-
ставихме заедно още в първата половина на 90-те години, посте-
пенно се утвърдиха ярки изказвания като теми за писане на есета. 

9. клас:
Напишете философско есе (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 кое-
то не може да се говори, трябва да се мълчи (Витгенщайн, Логико-философ-
ски трактат)
Главната болест на нашето време е интелектуалният и моралният релати-
визъм. Моралният релативизъм, поне отчасти, се основава на интелекту-
алния... В основата на тези теория е убеждението, че изобщо няма обек-
тивна 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 коя-
то и да е друга теория. (Карл Попър, Факти, норми и истина)

10. клас:
10, 2. Формулиране на тези и проверка, създаване на текст
Нека формулираме интересна за нас хипотеза. Да речем:
Днес в света намалява четенето на книги (печатни и електрон-
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ни). Или:
Технологиите започват да променят коренно човешката реал-

ност.
Формулирайте по избор интересна теза и я проучете. Напи-

шете няколко страници собствен текст, в който излагате теза-
та, аргументите, фактите и ги проверявате критично. Проуче-
те какво има в мрежата, отхвърлете това, което не става, и подре-
дете фактите и аргументите за и против тезата. Направете изво-
ди. Нека есето ви има формата на теза, която се проверява с на-
блюдения на факти и данни (вие ще намерите в мрежата за таки-
ва факти и данни). Това е начинът, по който се работи в социал-
ните науки. (Философия за 10. клас, „Екстрем“ 2019)

18. 2. Фрагмент: Мисията
На първо място мисия означава това, което човек трябва да извърши през 
живота си. Очевидно мисията е свързана само с човека. Без човек няма ми-
сия. Но необходимостта, подразбираща се в това „трябва да извърши“ е от 
особено естество. В призванието на човека не се налага, а му се предлага 
това, което трябва да извърши, и ето защо животът придобива характер на 
изявление на определена повеля. В наша власт е да пожелаем да я изпъл-
ним или не, да сме верни или не на призванието си. Но самото призвание, 
сиреч това, което наистина трябва да извършим, не е в наша власт, то ни се 
предлага неумолимо. (Ортега-и-Гасет, „Есета“, 2, С., 1993)

Въпроси за есе: „Мисията на човека и моята мисия“
Смятате ли, че човекът на земята има своя мисия, предназ-

начение?
Вие открили ли сте своето призвание?

24. 2. Есе: (Не) свободата да си като Някой
Работете самостоятелно вкъщи. Дайте си сметка за своите 

цели и амбиции. В 8. клас се запознахме с Аз-образа. Той има 
идеална страна: онзи, който искам да съм.

На Запад сме сигурни, че свободата е избор и основният из-
бор е да избереш какво да станеш (Сартр), да избереш себе си. 
Сартр правилно вижда и негативния аспект: „Ние сме обречени 
на свобода.“ Да избера себе си крие капан: с този избор ставам за-
висим от идеалния, навярно фалшив и чужд за мен „Аз“.

Свободата крие парадокси. Постоянното желание да се явиш 
пред другите специфичен, различен, уникален, е огромен товар. 
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Highlight
италик

User
Cross-Out

User
Cross-Out

User
Inserted Text
,



Създаване на есе (аналитичен текст)  157

Ние сме пристрастени към това, което искаме да сме, без ясно да 
знаем какво можем.

Цигари, алкохол, секс, дрога са много често инструменти да се 
отличиш между другите. А те носят зависимости.

Успехи, отличия, награди, признание, известност, слава: кол-
ко много усилия искат за цял живот! Запитай се и си отговори: 

Иска ли моето тяло това? Наистина ли ще се радвам като го пра-
вя? Имам ли заложби и способности за това? Имам ли вече успехи? 
Какви жертви ще трябва да правя, за да реализирам амбицията си?

„Аз-образът“ може да се превърне в заробващ мит. Когато 
се напъваме да сме като някого или заради широко популярни 
ценности, ние забравяме за нашите вродени заложби и способ-
ностите си, за нашата спонтанна радост, че сме живи. Най-фал-
шивата от легендите, които следваме, е да бъдем като някой, на 
когото се възхищаваме или от когото сме покорени. Или това е 
обширно поле за развитие?

В Далечния изток е развита мъдрост да не си зависим от Его. В 
даоизма и Дзен се търси спонтанния път на живота. Не да си съз-
дадем измислено „себе си“, а да се оставим на пулса на живота и в 
ход да намираме какво ни радва най-много и какво ни се удава.

Зная ли какво истински ми допада и ми носи радост? Правя 
ли го?

Напишете своето есе и го предложете по желание на своите 
съученици и за обсъждане в клас.

Реферат (аналитично съчинение за 11. и 12. клас)
Рефератът е относително зряла и късна форма на обработка 

на текст за ученици от 11 и 12 класове и специализирани пара-
лелки. Той е предшестван от ориентация във философската кни-
жнина, 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. 
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Оценяване на философското 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;
Познаване и анализ на философски аргументи за различни 

позиции по въпроса, като се разграничават предпоставки и за-
ключения;

Представяне на оригинална лична позиция, която е логиче-
ски обоснована. 

Познаване и правилно използване на философски понятия, 
като се посочват смисъла, който се влага в тях и връзката им с те-
мата/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 възмож-
ни отговори, аргументи против и за определени отговори. Фило-
софското есе не е литература, не е анализ на литературно произ-
ведение и не е личен размисъл по лични проблеми.

Втори важен критерий за добро философско есе е оригинал-
ността – доколко авторът излага свои собствени мисли по въ-
проса 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).

Литература
Герджиков, С., Философия за 11. клас, С., Просвета, 1992
Герджиков, С., Философия прима, С., Екстрем, 1994
Герджиков, С., Мерджанова, Я, Книга за учителя по философия, С., Екстрем, 

2001
Рашева-Мерджанова, Я., Панайотова, П. Помагало за личностно развитие, С., 

Екстрем, 2017
Философски олимпиади, критерии за оценка
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Тема 13
РЕШАВАНЕ НА КАЗУС

Поява и развитие на философските казуси
Примерни казуси
Психологически казуси
Телепортацията: един мисловен експеримент
Казус: Може ли машината да мисли?
„Слепият часовникар“
Текст и казус: дискриминация и мобинг
Експеримент с куклата Бобо
Морален казус
Намерен портфейл

Философски казуси
Казусът е термин от правото и означава „случай“. Във фило-

софията и в психологията е пълно с проблемни случаи, които са 
богата база за анализ и изпитване на различни философски по-
зиции.

В програмите на МОН по философия решаването на казус е една от ос-
новните функционални компетентности. Умението за решаване на казуси 
се развива така:
8 клас: Разпознава изучаван философски или психологически проблем в 
описанието на конкретна ситуация (казус).
- Формулира и аргументира решение или лична позиция.
9. клас: Разпознава изучаван философски (етически или естетически) 
проблем в описанието на конкретна ситуация (казус). Акцент: морални 
дилеми.
- Коментира казуса от гледна точка на алтернативни теории/позиции. 
- Предлага алтернативни решения. 
- Избира решение и аргументира избора си.
10. клас: Описва точно и диференцирано конкретна ситуация (казус).
- Определя проблем или конфликт.
- Коментира казуса от гледна точка на алтернативни теории/ позиции.
- Предлага алтернативни решения.
- Избира решение и аргументира избора си. (Учебни програми по фило-
софия, 2016)

Тези изисквания се градират доста убедително и обосновано. 
Някои от тях се повтарят, за да се утвърди усвояването им. Те на-
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растват по сложност от 8. до 10. клас по един приемлив и реалис-
тичен начин. Единствено завишено изискване ми се струва това 
за 10. клас: „Коментира казуса от гледна точка на алтернативни 
теории/позиции.“

Учителите от различни училища и за различни паралелки 
може да изберат различни набори от казуси от богатите ресурси 
в учебници и учебни тетрадки. Аз лично бих препоръчал някои 
от изключителните истории от далекоизточната Дзен традиция.

Анализът на казус или дебатът по казус е начин на фило-
софстване или условно експериментиране: „Какво би станало 
ако“. Има казуси в науката, в които се претендира за научно от-
критие или се търси научно обяснение, без да е ясен напълно са-
мия въпрос. Анализът на казус е добре да се предшества от кра-
тък 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), 

Примерен казус: Осъденият Сократ
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 Съве-
та (булето). Приятелите на Сократ са били готови да изплатят такава сума, 
но до това не се е стигнало. 
Сократ е произнесъл своя защитна реч (апология). Той е изтъкнал неспра-
ведливостта на обвиненията в незачитане на боговете и развращаване на 
младежта. Думите му не са довели да промяна на присъдата – смърт по из-
бран 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 съ-
ществуването на боговете, поставяне под въпрос на авторитета на власти-
те, а също и наставляването на млади хора да се държат независимо и пред-
извикателно за управляващите.
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Сократ формално и по собствено разбиране обаче винаги е спазвал зако-
ните на Атина.
Някои от неговите ученици са показали скандално и престъпно поведе-
ние след като са били при Сократ. Алкивиад с група свои приятели е ор-
ганизирал събирания, на които са пародирали мистериите, поругавали са 
статуетките на Хермес, а по-късно Алкивиад се е оказал предател на Ати-
на, като избягва при спартанците. Критий, друг Сократов ученик, е участ-
вал 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? 

Кратка история на философските казуси
Казусите във философията бяха въведени за пръв път в 

авторския учебник от 1992 г. (Герджиков, Философия за 11. 
клас, Просвета, 1992). По-систематично казусите бяха развити 
във Философия прима от 1994 г. и особено в учебника от 1996 г. 
Не ми е известно другаде по света да се използват „философски 
казуси“ нито като дидактически метод, нито като понятие. Тази 
форма беше развита през десетилетията и сега е стандарт.

В новите програми и отдавна в матурите се използват казуси, 
но няма никъде позоваване на източника.

Философия за 11. клас (1992):
В учебника от 1992 г. бяха развити казуси (и тестове) след 

всяка от големите теми. Казусът „Галилей и инквизицията“ е 
от тогава и „Човекът – безценно разумно същество“ са от тога-
ва. (пак там)

Философия прима (1994):
Тази кни га представя философията в избрани въпроси, текстове, казуси 
и тестове.
Всеки тематичен блок съдържа:
1. Въпроси към урочните теми.2. Текст(ове) от философската класика с 
представяне на културния и биографичен контекст, автора и съчинението, 
от който е взет. 3. Текст (ове) от философската съвременност, атрактивни 
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по тематика за младия съвременен човек. 4. Примерни авторски комента-
ри и въпроси към някои от текстовете. 5. Философски проблемни казуси. 
(Герджиков 1994, увод)

Тук се дефинира за пръв път философския учебен казус.
„Казусите са нова форма на философско четиво за нашето об-

разование. Това са реални или измислени събития, действия и 
думи от историята на идеите. Това са специфични задачи, чието 
решаване изисква самостоятелно проблемно мислене, истинско 
философстване. На тяхна база могат да се пи шат есе та.“ (пак там)

„Казус“ (лат. случай). Реална или измислена проблемна ситу-
ация. В правото един казус е обикновено реален съдебен случай, 
в който прилагането на закон или акт е под въпрос: не е ясно без 
анализ какъв е случаят, под какъв закон или акт се подвежда и как 
се прилага законът (правилото).

Във философските науки и специално в психологията казусът 
е жива ситуация, която може да се анализира, дебатира и реша-
ва чрез философски аргументи, научни закони и данни. Но има 
особени случаи, например в Дзен традицията, в които няма ни-
какво аналитично решение. Коаните в Чан (дзен-будизма) са слу-
чаи от манастирския живот и други случаи, които демонстрират 
Дзен и тласкат към освобождаване, често с алогични диалози и 
ирационални действия.

От 1992 насам във всеки от нашите учебници и учебните те-
традки към тях сме разработвали казуси.

Казус и мисловен експеримент
Анализът на казус или дебатът по казус е начин на фило-

софстване или условно експериментиране: „Какво би станало 
ако“. Има казуси в науката, в които се претендира за научно от-
критие или се търси научно обяснение, без да е ясен напълно са-
мия въпрос.

В 10. клас мисловният експеримент се развива специално като 
виртуална ситуация, която илюстрира, представя и аргументи-
ра философска теза.

Забележителни са мисловните експерименти „Плаващият 
човек“ на Авицена (Учебник, учебна тетрадка за 10. клас, уроци 
20), както и мисловният експеримент на Томас Нейджъл: „Като 
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какво е да си прилеп“ (Философия за 10. клас, урок 21)
В анализа на казус се учим да разпознаваме философски или 

психологически проблем в описанието на конкретна ситуация 
(случай). Развиваме умението да формулираме и аргументираме 
решение или лична позиция.

Казуси, дилеми и мисловни експерименти в новите 
учебници по философия

8. клас:

Телепортация (мисловен експеримент)
Проблемът за мозъка и личността би могъл да се реши, ако се 

копира цялото човешко тяло (включително и преди всичко мо-
зъкът) и се установи дали това копие е живо и одушевено, дали 
има същите спомени и идентичност като оригинала. Реално та-
къв експеримент не е осъществим със съвременни технологии.

Философът Дерек Парфит е автор на мисловен експеримент, 
добре познат от научната фантастика: телепортацията.

Анализ на казуса
Запознайте се подробно с мисловния експеримент на Дерек 

Парфит. Кой философски проблем разпознавате в него? Проучете 
текста в учебната тетрадка и обясненията към него.

Проучете в интернет за още информация. Напишете ваш 
собствен текст по темата „телепортация“. Опитайте се да форму-
лирате вашата позиция по темата.

Споделете вашите мисли и текстове по проблема. Дискути-
райте индивидуално или по групи (отбори) за и против тезата: 
В телепортираното тяло ще се пренесе и личността.

Дайте други примери за пренос. Възможно ли е при пълен 
запис на информацията от един мозък да се възпроизведе ли-
чността виртуално, без тяло? Проучете в интернет и в киното 
дали са правени такива виртуални експерименти.

Спазвайте правилата за дискутиране.

Въпроси за анализа на казуса:
Може ли да се копира един жив индивид и как би станало това?
Може ли да се запише дигитално информацията от нашия мозък?
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Може ли да живее един копиран жив индивид?
Какво ще стане с оригиналния индивид? Ще има ли две еднак-

ви същества?
Какво ще наблюдаваме у копието?
Ще има ли копието лични преживявания (съзнание, душа)?
Ще си спомня ли той всичко, което си спомня оригиналният 

индивид?
Как ще се узакони такъв телепортиран човек (личност)?
Задачи към казуса:
1. Изложете писмено или устно вашия отговор.
2. Обсъдете решението, което предлага Дерек Парфит
3. Аргументирайте се.
4. Изслушайте отговора и аргументите на опонентите.
5. Намерете възражения и ги формулирайте.
6.  Нека модераторът (учителят) записва на дъската тезите 

и аргументите.
7.  Модераторът оценява аргументите и възраженията (с ня-

каква точкова скала)
8.  Модераторът прави равносметка на решенията и дискуси-

ята.
С какво сме специални ние, хората?
С какво ние, хората, се различаваме от другите живи съще-

ства?
В учебната тетрадка ще намерите и една история за най-висо-

кия връх на планетата и за един мечтател.Там са преведени и ня-
колко фрагмента за смисъла на стремежа към върховете от алпи-
ниста Джордж Малъри.

Джордж Малъри. Да изкачваш Еверест, 1923
Хората ме питат: „Каква е ползата от изкачването на Еве-

рест?” и моят отговор трябва да бъде: „Никаква. Няма и най-ма-
лък признак за каквато и да е печалба...”

„Да се бориш и да разбереш – второто не може без първото, та-
къв е законът…“ (Джорд Малъри)

Задачи към казуса:
Прочетете фрагментите от Малъри (повече: в учебната те-

традка).
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Опитайте се да отговорите на въпросите:
1.  Какво специално за човека намираме тук?
2.  Може ли друго същество освен човек да рискува живота 

си в пределно усилие, за да постигне радостта от живота и 
своето възвисяване?

Казус: Дарът на живота  
Чепка грозде или радостта да си жив
(една история от Дзен-будизма)
Вървял дзен монах през полето и срещнал тигър. Хукнал да бяга, а тигърът 
– след него. Човекът стигнал до ръба на отвесна скала, сграбчил една дива 
лоза и увиснал над пропастта. Тигърът се зъбел отгоре.
Ужасѐн, монахът погледнал надолу, но там се задавал друг тигър, готов да 
го разкъса.
Две мишки, черна и бяла, започнали малко по малко да прегризват лозата. 
Близо до себе си човекът забелязал чепка грозде. Вкопчен с една ръка в ло-
зата, с другата той откъснал едно зърно. Колко сладко грозде!

Въпроси:
1. Има ли в историята символно значение?
2.  Какво е постигнал монахът, за да усети сладостта на грозде-

то в такъв момент?
3. Би ли искал ти да постигнеш подобно състояние?

Морални дилеми в 9. клас
Дилемата е ситуация на избор между две (а понякога пове-

че) постъпки, които се изключват взаимно. Човек е разколебан: 
какво да избере? Ние сме на кръстопът: или ще нарушим една 
норма, или друга. Вариантите имат различни последици и никоя 
не води до пълно морално удовлетворение.

Морален казус (дилема)
Сега казусите имат морален характер: тези истории са за ситу-

ации на избор между различни варианти на действие, които имат 
различни последици. В тях се налага да изберем постъпка, с която 
следваме цел и норма, но има последици, които нарушават дру-
га норма или цел.

Всеки ден ние поемаме ангажименти: задачи за решаване, уго-
ворки за срещи, игри или изпълнение на задължения. Понякога 
се случва да не можем да ги спазим или да не искаме да ги спазва-
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ме. Основанията и мотивите ни могат да са най-различни. 
Случва се и да избираме между постъпки, с които, спазвайки 

една норма, нарушаваме друга. Като изпълняваме обещание към 
някого, можем да навредим на друг. Ако следваме нормата: „Не 
лъжи“, можем да обидим някого или да навредим на себе си. Кое 
да избера? Да кажа истината, която е неприятна, или да излъжа, 
за да не ми се разсърдят? При кризисна ситуация или конфликт 
няма как да постъпим, без да причиним вреда с бездействие или 
действие.

Моралният казус е история за думи и постъпки в сложна си-
туация, в която се сблъскват мотиви, цели, правила и норми. Ня-
кои казуси са дилеми, в които два варианта на постъпване вза-
имно се изключват, в тях неизбежно нарушаваме някаква норма, 
като следваме друга, и водят към добро за едни и лошо за други.

В урока по философия за 8. клас за моралното развитие на личността по 
теорията на Лорънс Колбърг господин Хайнц е изправен пред избора: 
или да открадне скъпо лекарство от фармацевт, за да спаси живота на май-
ка си, или да спази моралната норма „Не кради“ и да откаже помощ на 
майка си, с което нарушава синовния дълг. В различни етапи на своето мо-
рално развитие човек се мотивира различно в избора на действие. След 
13-годишна възраст според Колбърг започва истинският морал. Подраст-
ващият започва да си създава собствено разбиране за добро и лошо и постъп-
ва според него. Хайнц избира да открадне лекарството от аптеката и да 
спаси тежко болната си майка. 
Това е остра дилема със значителни последици. (Спомнете си урока Диле-
ми). Хайнц избира да стане крадец, за да помогне на майка си. 
Как ще постъпите вие?

Чужда поща
Съученичка, която твой близък приятел много харесва, е оста-

вила отворена пощата на смартфона си. Без да искаш, се заглеж-
даш и прочиташ имейл. Имейлът е за среща и е до друг приятел. 

Чужда поща не се чете. Но така или иначе ти вече си в нару-
шение.

Какво ще направиш?
Какви са вариантите?
А.  Не правиш нищо – не се навлиза в отношения между други.
Б.  Ще поговориш с момичето, за да разбереш намеренията й. 
В.  Ще кажеш на близкия си приятел, той трябва да знае.
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Опиши своя вариант на избор.
Какви норми следваш, за да постъпиш така?
Можеш ли да постъпиш така, че да не навредиш на никого? 

(Да/Не)

Дилеми от историята
Има много случаи в историята, когато големи личности са на-

правили решителен избор и са се проявили като герои, или като 
злодеи.

Левски напуска манастира (службата на вярата), за да се бори 
за свободата.

Ти как би постъпил?
Ботев предпочита отечеството пред любимата.
Христо Ботев в писмото до Венета: „Знай, че след Свобода-

та и Отечеството, съм обичал най-много тебе.“ За теб кое е по-ва-
жно?

Обещания
Ако човек прави противоречиви обещания, той е изправен 

пред морален конфликт. Кое обещание и към кого обещанието 
е по-важно?

Затворническа дилема
Двама души, извършили кражба, ги разпитват в отделни из-

олирани стаи. Ако и двамата признаят, и двамата ще бъдат осъ-
дени, т.е. ще си понесат заслуженото. Ако и двамата мълчат, при 
липса на доказателства няма да бъдат осъдени, т.е. ще спечелят 
свободата си. 

Дилемата за всеки от тях е: „Ако аз си мълча, а другият си при-
знае, то той ще получи по-малка присъда, защото съдейства на 
правосъдието, аз ще имам по-тежка присъда, защото не съм при-
знал.“ 

Всеки от тях може да избере да си мълчи и да се надява и дру-
гият да мълчи или да си признае (за да има по-малка присъда) и 
да се надява другият да упорства с мълчание. И двамата рискуват 
другият да ги издаде.

Ти как би постъпил?

Един живот срещу няколко?
Вие сте близо до железопътна линия, по която погрешка е 
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тръгнал влак и ще удари петима. До вас има устройство, с което 
се пренасочва влакът („стрелка“). Ако дръпнете ръчката, ще пре-
насочите влака, но тогава той ще удари друг човек. Един живот 
срещу пет. Ще действате ли?

Една жертва е по-малко нещастие от няколко. Но в случая от 
вас зависи някой да загине. Ще се намесите ли, за да спасите пе-
тима, като причините смърт на един?

Моят отговор:

Морален казус: Намерен портфейл
Човек не би си пожелал подобна ситуация като тази на г-н 

Хайнц. Но се случват по-обикновени неща, които ни изправят 
пред избор. Случва се да намерим забравена или изгубена вещ.

Вървите по улицата и виждате на тротоара портфейл. Навеж-
дате се и го вземате. Вълнувате се: какво ли има в него? О, тук има 
всякакви лични документи: лична карта, шофьорски лиценз, та-
лон за кола, банкови карти. И – сърцето ви се разтуптява: 1000 
лв. в десет банкноти по 100 лв.!

Вие никога не сте имали толкова пари на ръка и може даже да не 
сте виждали такава сума. С тях можете да си платите частни уроци 
по музика, да си купите смартфон или таблет (тъкмо сте се чудели 
как да убедите баща си да ви купи нов). Какъв ли е този човек, кой-
то е изпуснал така небрежно портфейла си? Пред вас се открива въз-
можност да зарадвате себе си със скъп подарък. А документите?

Сядате развълнуван на пейка в близкия парк и главата ви 
гори: какво да направя? Разглеждате личната карта. Млад мъж 
със суров вид, набола брада и остър поглед. А това какво е? Хар-
тиено джобче с банков код за теглене на пари с картата, която из-
пада от портфейла.

Не сте откраднали нищо – просто сте били пръв по трото-
ара след изпускането на ценния предмет. Тази сума е подарък от 
случая, вашият късмет. Човекът сам си е виновен, че е изгубил 
портфейла си. Но тези документи? Без тях пълнолетните граж-
дани не могат да направят почти нищо: г-н Петров не може да 
шофира, не може да подаде официално заявление, не може да 
тегли пари. Това ви смущава. Имате ли право да задържите пари-
те и какво ще правите с документите? А как ще обясните това на 
родителите си?



Решаване на казус 169

Това не е просто дилема, а има най-малко три 
варианта на действие. Как ще постъпите?
1. Ще занесете портфейла, както сте го намерили, с всички пари и доку-
менти, на адреса на Петър Петров, написан в личната му карта. Вероятно 
той ще ви даде няколко лева и ще ви благодари. Но може просто да ви по-
тупа по рамото. Ще се гордеете с честната си постъпка, а господинът ще се 
радва на намерените си ценности, за които е бил нехаен.
2. Ще изхвърлите портфейла и документите в най-близкото кошче за бо-
клук и ще приберете парите. После ще решите как да ги използвате. Тряб-
ва да решите дали да кажете на родителите си и как да опишете случката. 
Така г-н Петър Петров ще изгуби парите си като наказание за своята не-
брежност, но ще трябва и да си изкарва нови документи.
А банковата карта и документа с тайния код? Ще пробвате ли да пъхнете 
картата в банкомат и да изтеглите на няколко пъти по 400 лв.?
3. Ще отидете в полицията и ще предадете намерения портфейл. Ще тряб-
ва да напишете обяснение за случката. Сигурно първо ще ви разпитат и 
може да се усъмнят в кражба. Полицаят може да извади жалба от г-н Пе-
тров, който се оплаква, че са му откраднали портфейла в автобуса от зад-
ния джоб.
И така, мислите и накрая решавате какво да направите. 

Въпроси и задачи към казуса

1. Какъв морален проблем е налице в казуса?
Проблемът е следният:

2. Какви алтернативни постъпки са възможни в случая:
А. … Б. … В. … Г. …

3. Какви са моралните позиции (теории, норми), които 
отговарят на вариантите:
А. … Б. ... В. … Г. …

4. Как бихте постъпили вие? Какви са основанията за избора 
ви? Изберете вашия вариант на действие и го обосновете:
А. Ще занеса портфейла на г-н Петър Петров на адреса му.
Ще направя така, защото:
Б.  Ще взема парите, а портфейла с документите ще оставя или 

захвърля.
Избирам този вариант, защото:
В. Ще предам намерения портфейл в полицията, защото:
Г. Имам друг вариант: 
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Ще............…………………………………………………………….
Това е моят избор, защото:

Казуси и мисловни експерименти в 10. клас

22 Отвъд човешкото 
Фауст, алхимик и магьосник от немска легенда, продал душата си на дяво-
ла, е сим вол на една цивилизация, от п ра ви ла чо веш ки взор в без дън на та 
за гад ка на без к райна та Вселена. Героят на ве ли кия Гьоте сключ ва до го вор 
с Мефистофел за про ник ва не в тайни те на Всемира. „Доктор Фаустус“ на 
Томас Ман е със същия мотив.
Адриан Леверкюн е но ва та вер сия на „Доктор Фауст“, съз вуч на на 
крайнос ти те на Съвремието. Прототип е Ницше: човек, обсебен от идея-
та за свръхчовешкото. Леверкюн е гениален музикант. Още от де те е стра-
нен и затворен. Той е великодушен, но го из мъч ва гор дост и надменност. 
Надареността му му го пра ви самотен, а му зи ка та и скри та та в нея ма гия 
го всмук ва не удър жи мо към де мон ич на та тай на на вселената. Като Ни-
цше за бо ля ва от си фи лис при един с т ве ни си кон такт с жена. Дяволът му 
се явя ва и Адриан сключ ва с не го до го вор за ге ни ал но твор чес т во за 25 го-
ди ни сре щу ду ша та си. Опитите на Адриан да се излекува от сифилиса са 
напразни – той е обречен. Леверкюн жъ не све тов на слава. Слага на ча ло-
то на нова, са та нин с ка музика, ко ято про ти вос тои на хуманизма. Крити-
кува кул ту ра та и възпява вселената, надхвърляща човека. Умира в са мо та и 
мъки, след ка то из па да в пъл но безумие.

По: „Доктор Фаустус“ от Томас Ман, 1947

Въпроси към казуса:
Свръхчовек ли е Адриан Леверкюн?
В какво е трагедията на Фауст?
Можем ли днес да направим свръхчовек?
Един пасаж:
Войнът уравновесява ужаса да си човек с чудото да си човек. 
Само приемането на идеята за смъртта може да даде на война решимост-
та да предприема каквото и да било, както и да се отказва от каквото и 
да било. Той знае, че смъртта го следва по петите и не му дава време да се 
вкопчи за нищо, затова той пробва всичко, непривързвайки се към нищо.  
(Из: Карлос Кастанеда, „Една отделна реалност“, 1971)

Духът на земята
Индианците са коренни жители на Северна Америка. Преди две столетия 
те са изгонени от своите ловни полета и са натикани в резервати. Преди 
да дойдат белите, индианците не познавали собствеността, не обработва-
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ли земята и били ловци и събирачи.
Белите не ги е грижа за земята, елена или мечката. Когато ние, индианци-
те, ловим дивеч, ядем всичкото месо. Когато търсим корени, правим мал-
ки дупчици. Когато горим тревата заради скакалците, не унищожаваме 
всичко. Събаряме жълъдите и шишарките от дърветата. Използваме само 
изсъхнало дърво.
Белият човек обработва земята, сече дърветата, унищожава всичко. Как 
духът на земята би могъл да обича белия човек? Където и да я докосне, той 
я наранява. (Стара индианка от племето Винту)

Въпроси за размисъл:
Какво сме изгубили, когато сме придобили плодовете на ци-

вилизацията?
Отговора ми: ……………………………………………………………………
Как местните жители на прерията възприемат природата?
Отговора ми: ……………………………………………………………………
Защо „духът на земята“ няма да приеме белия човек?
Отговора ми: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Отиват индианците при шамана  
на племето и го питат:
– Тежка ли ще е зимата – да знаем колко дърва да събираме? – Кучетата ще 
умират от студ! – отговаря шаманът.
След една седмица: – Да събираме ли още дърва? – Събирайте, вълците 
ще умират от студ!
След още една седмица: – Още да събираме ли? – Още, още, мечките ще 
умират от студ!
Но на шамана му станало гузно дали не е подвел хората си и решил да оти-
де на върха, където имало метеорологична станция и да попита бледоли-
ките кaква ще е зимата. От портала видял един техник, качен на стълб, и 
го попитал:
–  Момче, тази зима дали ще е студена? – Голям студ, дядо, мечките ще 
умират от студ!
Шаманът доволен се обърнал да си ходи, но се извърнал и попитал:
–  А бе, вие по тези жици ли познавате? – Остави жиците, гледай индиан-
ците колко дърва събират!

Нечестна игра
Ти участваш в регионална конференция, може да бъде по фи-

лософия, литература, история, физика, география. Представяш 
своя доклад, върху който си работил/а две седмици с успех. Има 
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награди и ти получаваш втора награда, а първа отива за съуче-
ничка от твоето училище, от съседната паралелка. Нейният до-
клад е интересен и ти я молиш да ти изпрати копие по електрон-
ната поща. Неволно установяваш, че повечето от интересните 
неща в доклада са буквално копирани от статия в интернет.

Какво ще направиш?
1. Ще си замълча, макар и с възмущение, защото: …
(например: не е хубаво да я „донасям“ и руша репутацията ѝ).
2. Ще ѝ пиша лично, че съм открил/а източника на доклада ѝ, защото: …
3. Ще докладвам на комисията по конференцията и до директора на учи-
лището, защото:
4. Или?..........., защото: ………………………………………………….

Грубото нарушаване на правилата, измамата и нечестната 
игра в каквото и да е състезание следва да се накаже, иначе ще се 
повтаря и в бъдеще. Лъжата и измамата и без това трудно се из-
обличават и наказват. Трудно е да избираш между това да си чес-
тен „доносник“ или дискретен „сътрудник“, като се солидаризи-
раш с измамата, а тя е и срещу теб. Дали има решение, при кое-
то няма да обидиш никого, но ще въздействаш за прекратяване 
на измамите?

Казус: Какво да правим с нетолерантните?
Във вашия клас има малка група ученици, които парадират 

със своя специален произход, държат се надменно и демонстри-
рат с облекло и държане своето превъзходство.

Какво ще предприемеш заедно с възмутените си съученици?
1.  Ще се примиря с трудно поносимото им поведение, защо-

то: (твоите мотиви) (например: не бива да има конфликти).
2.  Ще повдигна въпроса пред класния ръководител, защото…
3.  Ще събера приятелите си, които страдат от нетолерант-

ността на групата и ще им обясним, че така повече не може, 
защото: …

4.  Или: … защото: …
Ако търпим нетолерантно поведение на други, то ще се раз-

раства, а и ние можем да сме нетолерантни. Тогава трудно ще съ-
ществуваме заедно: в един клас, в една група, на едно работно 
място. Нетолерантността може да доведе до конфликти и наси-
лие. Тя не бива да се толерира!
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И все пак как да постъпим, без да разпалим конфликт?

Оценяване по казуси
Оценяването на решения на философски казуси присъства в 

нашите тестове за проверка. Единият вариант на задача за 10 точ-
ки, най-трудната в тестовете, е обикновено казус.

Оценката на решение на казус е неформална и следва изисква-
нията, формулирани в програмите по философия.

Литература
Програми по Философия за VIII, IX, X класове на МОН, 2016
Герджиков, С., Философия за 11. клас, С., Просвета, 1992
Герджиков, С., Философия прима, С., Екстрем, 1994
Герджиков, С., Мерджанова, Я., Философия за 11. клас, С., Екстрем, 2001
Герджиков, С., Мерджанова, Я. Книга за учителя по философия, С., Екстрем, 

2001
Герджиков, С., Философия за 8. клас, С., Екстрем, 2017
Герджиков, С., Философия за 8. клас, С., Екстрем, учебна тетрадка, 2017
Герджиков, С., Философия за 9. клас, С., Екстрем, 2018
Герджиков, С., Я. Рашева-Мерджанова, Философия за 9. клас, С., Екстрем, 

учебна тетрадка, 2018
Герджиков, С., Философия за 10. клас, С., Екстрем, 2019
Герджиков, С., Я. Рашева-Мерджанова, Философия за 10. клас, С., Екстрем, 

учебна тетрадка, 2019
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Тема 14
УЧЕБЕН ТЕСТ И ВЪПРОСНИК

Тестовете за проверка и оценка
Кратка история
Тестове в учебници и учебни тетрадки от 2001
Въпросници за себепознание
Примерни въпросници
ТЕСТОВЕ ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА
Кратка история
Тестове в учебници и учебни тетрадки от 2001
Затворени въпроси
Отворени въпроси
Стандартизиран тест по философски дисциплини (2001)
Нови тестове за контрол и оценка
Оценяване на решения на тестове
Литература

Тестовете за проверка и оценка
В психологията тестовете са основно средство за получаване 

на научни данни и което е по-важно за учениците: за себепозна-
ние. Психологическите тестове се разработват в т. нар. Психоме-
трия.

В учебниците и учебните тетрадки по Философия за 8. и за 9. 
клас са развити големи тестове за проверка на знанията в специ-
ални часове, посочени в Програмите и задължителни в годишни-
те разпределения.

Тези тестове са за попълване на изпуснат текст и за раз-
познаване на верни отговори. Има и въпроси за тълкуване на 
фрагменти и решаване на казуси.

Всички те са аналогични на съответните тестове в матурите.
В електронните варианти на учебници и учебни тетрадки, как-

то и в ресурсите ни за учители тестовете за проверка могат да се 
свалят и да се решават на компютър (таблет). През 2018 са съста-
вени комплект тестове, които се различават от тези в учебника и 
тетрадката и се копират за решаване от учениците в специалните 
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часове за контрол и проверка, входно ниво и изходно ниво. Те са 
създадени в нови варианти през 2019 и се намират в ресурсите за 
учители. Тези тестове се доставят на учителя или той ги сваля от 
сайта на издателството. Те се разпечатват и раздават на учениците. 

Кратка история
Философските учебни тестове също за пръв път се появи-

ха в авторските учебници от 1992 и 1993 г.
За всяка голяма тема (част) бяха разработени тестове в три 

степени на трудност: 
Разпознаване
Описание
Обяснение (разбиране) 
За всяка голяма тема във „Философия прима“ от 1994 г. бяха 

разработени аналогични тестове.

С. Герджиков, Философия прима, 1994:
Предлагат се тестови блокове след всеки от петте дяла на курса - тесто-
ве върху темите и тестове върху текстовете.

Като цяло това ръководство може да се използва в качеството му на ори-
ентация за избор и работа с текстовете, въпросите, тестовете и казусите в 
тази книга.
Тестове. Тестовите блокове са дадени след всеки дял - Уводен, Битие, 
Живот, История, Знание. Всеки тестови блок се състои от две части: 
тест върху темите и тест върху текстовете. Тематично те се припокри-
ват, но тяхната структура и предназначение са различни. Тес то ве те вър-
ху темите се състоят от серии въпроси за мислители, понятия, проблеми 
и култури. Те следват изложението в учебника. Степенувани са по труд-
ност. Като цяло те са по-близо до минимума изисквания, макар че по 
обем го надхвърлят многократно. Тестовете върху текстовете се състоят 
от фрагменти и се изисква разпознаването на автора, съчинението и оп-
ределяне на избрани важни понятия. Това ги прави по-трудни и по-бли-
зо до творческата работа във философията. Става възможна стриктна 
проверка на знанията по шестобалната система. Предложените тестове 
определят познаването на темите от учебниците и текстовете и способ-
ността за интерпретация от елементарно равнище до равнището на за-
нимаващия се активно с философия. Оценката на интерпретацията за-
виси, разбира се, от преподавателя.
Тестовете са примерни. Важна е тяхната форма. Съдържанието може да 
варира. Те могат да се използват фрагментарно, т. е. с отделни свои части, 
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като се освободим от онези, които излизат извън конкретните образова-
телни задачи.“ (Герджиков 1994, Философия прима, увод)

Тестовете присъстваха във всеки следващ учебник и учебните 
тетрадки на автора и на издателството до сега. Тази форма беше 
избрана и за матурите по философия, и за олимпиадите.

Тестове в учебници и учебни тетрадки от 2001

Философия за 11. клас, 2001,  
(учебник и учебна тетрадка)
След всяка тема са формулирани в учебниците и развити те-

стове в учебните тетрадки.
Т. Димитров, П. Манолова, Психология и логика за 9. клас, 

2001, учебник и учебна тетрадка
За всяка психологическа тема са развити интересни тестове и 

въпросници, както и тестове за проверка на знанията.
Етика и право за 10. клас, 2002, учебник и учебна тетрадка
След всяка тема са формулирани в учебниците и развити те-

стове в учебните тетрадки.

Въпросниците в обучението по философия 
(психология)
В психологията тестовете са основно средство за получаване 

на научни данни и което е по-важно за учениците: за себепозна-
ние. Психологическите тестове се разработват в т. нар. Психоме-
трия.

Учениците до 18 годишна възраст са непълнолетни и за тях тес-
товете от психометрията, прилагани за възрастни, са неподходящи, 
твърде тежки и обемисти. Учениците обаче могат да вникнат в себе 
си и да си дадат сметка за много свои качества, върху които не са 
се замисляли, чрез въпросниците за себепознание. Самата цел на 
предмета философия в 8 клас (психология) е познанието на самия 
себе си. Това не са тестове от науката психология, които да измер-
ват 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 инди-
видуалност и личност. Понякога разкриваме неща, които даже 
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не осъзнаваме. Полезно е да се научим да изследваме себе си и 
без помощта на психолози. Това става, като решаваме достъпни-
те тестове, правим анализ на мнения и нагласи и като се вглъбя-
ваме в себе си и в другите.

Въпросници за себепознание
В учебниците от 2017, 2018 и 2019 година, в учебните те-

традки и помагалата се разработват серия въпросници – свободни 
тестове за себепознание. Такива например в авторския учебник 
по философия за 8 клас въпросници са разработени 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 емпа-
тия; урок 31. Зависимости. В Помагалото за личностно развитие 
има също ред тестове за себепознание и развитие.

Днес ще навлезем в областта на психологическите тестове. Ще изигра-
ем една ролева игра и ще попълним (всеки индивидуално) един дълъг въ-
просник. Ще направим равносметка за резултатите. Доволен ли съм от ре-
зултата? Вярно ли представя тестът част от мен?“
Това не са тестове от науката психология, които да измерват величини и 
определят обективни качества, а въпросници към самите нас, в отговори-
те на които ще се разкрием. (Герджиков 2017)

В тестовете ние разкриваме различни страни на своята инди-
видуалност 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. Във всички области на професионалното оценя-
ване и бизнеса тестовете са стандартизирани методи за проверка 
на знания, умения и компетентности.

В образованието тестовете отдавна са стандартна форма за оце-
няване. Няма друг метод освен тестовете за универсална провер-
ка 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 
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освен тестовата за универсален контрол на държавата върху рав-
нището на образованието по отделните дисциплини и по стан-
дартите, приети и утвърдени на ниво Министерство на образо-
ванието.

Примерни въпросници

Философия за 8. клас (2017):

1. Игра. Кой съм аз за себе си и за другия?
В тази игра ще влезем в ролята на анализатори на личности.
Напиши 7–8 определения (думи или изрази), които те опис-

ват. 

Аз съм:
1 . , 2 … (…)
А сега напиши определения, които използваш, за да опишеш 

човека до себе си. 
1. …, 2. … (…)
Разменете си тетрадките (листовете).
Сега прочети двата списъка. Сравни ги. Как се определяш ти 

и как те вижда човекът до теб? Има ли разминавания? Къде са те? 
С кои определения на другия за теб си съгласен/съгласна? Какво 
би направил/а?

За себепознание най-пълният въпросник е развит от Айзенк: 
„Личностен въпросник на Айзенк“. В учебника той е приведен 
със съкращения, има го развит и в учебната тетрадка. В Помага-
лото за личностно развитие (Рашева-Мерджанова 2017), е раз-
вит примерен въпросник „Как уча аз?“

Тема 8. Какъв съм аз и какво мога?
(Философия за 8. клас, учебна тетрадка, 2018)
Тук не се прави психометрия, а се предлага дълъг въпросник, при 

попълването на който самият ученик си дава сметка за своите 
всестранни и уникални особености, навлиза в себе си. А това е 
целта на учебната дисциплина в 8 клас.

Тук са телесната ни уникалност, навиците и дейностите ни, 
социалният Аз в ролите и групите, в които влизаме, ментални-
ят Аз –вярванията, чувствата, мислите и развитието ни като 
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личности. Тук предлагаме въпросник за самооценка. Отбележи 
всеки верен отговор, за да си създадеш по-ясна представа за себе 
си: как се оценяваш, какво обичаш и можеш?

1. Физически Аз-образ
Тялото
2. Деятелен Аз
Обличане
У дома
Любими занимания
3. Социален Аз
4. Ментален Аз
Усъвършенстване
Над какво в себе си смяташ, че трябва да работиш?
Искаш ли да подобряваш уменията си в нещата, които можеш да правиш?

(Философия за 8. клас, „Екстрем“, 2017,  
учебник и учебна тетрадка)

Въпросник „Как уча“
В същия учебник и в учебната тетрадка разгърнато е развит 

въпросник за ученето.
В „Помагало за личностно развитие“ пък е развит аналогичен 

въпросник
Въпросник за „Стил на учене”
Ученето е основната трудова дейност за младите хора и основна способ-
ност в условията на учене през целия живот. Тя е и ваша ключова компе-
тентност в професията и в живота. Направете си една моментна снимка на 
Вашия стил на учене и на самостоятелна работата и след това обсъдете и 
споделете резултатите си в групата. Какви изводи ще направите, какво ще 
предприемете, за да подобрите или да промените нещо в стила си? (Раше-
ва-Мерджанова, Панайотова 2017, Помагало)

Развити са като въпросници за себепознание и други тестове:

Тест за комуникативност

Тест за увереност в себе си

Тест за Интернет пристрастреност 

Философия за 9. клас:

Любителство, изкуство и фалш (Задача-игра)
Опитайте се да подредите по степен на изпълнение (майстор-
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ство, изкуство) поредицата от примерни произведения и изпъл-
нения. В лявата колонка напишете на кое място поставяте произ-
ведението (изпълнението), описано в дясната. Прибавете нещо 
интересно от своя опит.

Въпросник:  
Моят вкус и интереси
Природа
Музика и танци
Образи и рисуване
Игри
Кино, театър
Друго:………………………………………..
Изложби, културно наследство и музеи
Литература и писане

(Герджиков 2018, Философия за 9. клас,  
Учебник и Учебна тетрадка)

Въпросникът е явно разработен за себепознание на учениците: 
всеки си дава сметка какви са неговите вкусове и способности, в коя 
област е най-активен.

„След попълването на този въпросник прочетете отговорите си и помис-
лете:
А. В коя област съм най-активен / най-напреднал?
Красивата природа/ Фотография / Музика/ Танц/ Графика, живопис 
пластика / Електронни игри / Кино / Поезия и проза, конструиране, 
…………………………..
Б. Какви са моите вкусове във всяка от областите?
В. Вкус и художествени дейности
- просто харесване в областите на …………........……..………….
- активен интерес в областите на……………………………………
- способности в областите на……………………...........……………
- постижения в областите на………………...................……………“ (пак там)

Тестове за контрол и оценка

Място на тестовете във философските дисциплини
Тестовете във философските дисциплини се наложиха в по-

следните десет-петнайсет години. В началото бяха посрещнати 
със скептицизъм от колегията. Приемаше се, напълно погрешно, 
че тестовете единствено проверяват фактология. Но дори учеб-
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ниците 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 атмос-
ферата на философстването е твърде променлива, за да се вкара 
в онзи тип тест, който намираме във фактически науки като гео-
графия и история или формални науки като логика и математи-
ка. Но по-отблизо всяка от науките и всяко от изкуствата са об-
ласти на човешкото търсене и творчество и за това няма готови 
рецепти, тук няма готови знания и няма общоприети и сигурни 
истини. 

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 на-
ука. Във всички области на професионалното оценяване и бизне-
са тестовете са стандартизирани методи за проверка на знания, 
умения и компетентности.

В образованието тестовете отдавна са стандартна фор-
ма за оценяване. Няма друг метод освен тестовете за универ-
сална 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.

Тестовете се наложиха окончателно с въвеждането на зрелост-
ните изпити за средното училище. Няма друга форма освен тес-
товата за универсален контрол на държавата върху равнището на 
образованието по отделните дисциплини и по стандартите, при-
ети и утвърдени на ниво Министерство на образованието.

Кратка история
Философските учебни тестове също за пръв път се появиха в 

авторските учебници от 1992 и 1993 г.
За всяка голяма тема (част) бяха разработени тестове в три 

степени на трудност: 
Разпознаване – описание – обяснение (разбиране).
За всяка голяма тема във Философия прима от 1994 г. бяха раз-

работени аналогични тестове.
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С. Герджиков, Философия прима (1994):
Предлагат се тестови блокове след всеки от петте дяла на курса - тесто-
ве върху темите и тестове върху текстовете.

Като цяло това ръководство може да се използва в качеството му на ори-
ентация за избор и работа с текстовете, въпросите, тестовете и казусите в 
тази книга.
Тестове. Тестовите блокове са дадени след всеки дял - Уводен, Битие, Жи-
вот, История, Знание. Всеки тестови блок се състои от две части: тест вър-
ху темите и тест върху текстовете. Тематично те се припокриват, но тях-
ната структура и предназначение са различни. Тес то ве те върху темите се 
състоят от серии въпроси за мислители, понятия, проблеми и култури. Те 
следват изложението в учебника. Степенувани са по трудност. Като цяло 
те са по-близо до минимума изисквания, макар че по обем го надхвърлят 
многократно. Тестовете върху текстовете се състоят от фрагменти и се из-
исква разпознаването на автора, съчинението и определяне на избрани ва-
жни понятия. Това ги прави по-трудни и по-близо до творческата работа 
във философията. Става възможна стриктна проверка на знанията по шес-
тобалната система. Предложените тестове определят познаването на те-
мите от учебниците и текстовете и способността за интерпретация от еле-
ментарно равнище до равнището на занимаващия се активно с филосо-
фия. Оценката на интерпретацията зависи, разбира се, от преподавателя.
Тестовете са примерни. Важна е тяхната форма. Съдържанието може да 
варира. Те могат да се използват фрагментарно, т. е. с отделни свои части, 
като се освободим от онези, които излизат извън конкретните образова-
телни задачи.“ (Герджиков 1994, Философия прима, увод)

Тестовете присъстваха във всеки следващ учебник и учебните 
тетрадки на автора и на издателството до сега. Тази форма беше 
избрана и за матурите по философия, и за олимпиадите.

Тестове в учебници и учебни тетрадки от 2001
С. Герджиков, Я. Мерджанова, Философия за 11. клас, 2001, 

(учебник и учебна тетрадка). След всяка тема са формулирани 
в учебниците и развити тестове в учебните тетрадки.

Т. Димитров, П. Манолова, Психология и логика за 9. клас, 2001, 
учебник и учебна тетрадка. За всяка психологическа тема са 
развити интересни тестове и въпросници, както и тестове за 
проверка на знанията.

Д. Добрева, С. Герджиков, Етика и право за 10. клас, 2002, учеб-
ник и учебна тетрадка. След всяка тема са формулирани в 
учебниците и развити тестове в учебните тетрадки.
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В учебниците ми от 2001, 2002, 2004 е разработен кратък ти-
пов тест към всяка голяма тема с три раздела:

Разпознаване (затворени въпроси)
Описание (определение)
Обяснение (разбиране)
В учебниците са предложени тестове за самооценка и оцен-

ка както на знанията, така и на компетентностите и ценностите.
В тестовете са дадени системите за оценка.
Най-нови тестове за контрол и оценка
В най-новите учебници и учебни тетрадки по Философия за 

8., за 9. и за 10. клас (2017-2019) са развити големи тестове за 
проверка на знанията в специални часове, посочени в Програмите 
и задължителни в годишните разпределения.

Тези тестове са за попълване на изпуснат текст и за разпозна-
ване на верни отговори. Има и въпроси за тълкуване на фрагмен-
ти и решаване на казуси.

Всички те са аналогични на съответните тестове в матурите.
Логиката на тези тестове следва три степени на компетент-

ност (знание и умение):
1.  разпознаване (Какво зная?). 10 затворени въпроси за по-

знаване на изпуснати термини, автори и ключови думи)
2.  разбиране (Какво разбирам?). 5 отворени въпроси за ин-

терпретация на кратки фрагменти.
3.  позиция (Каква е моята позиция?) 1 отворен въпрос за ин-

терпретация на текст или решаване на казус.
В електронните варианти на учебници и учебни тетрадки, как-

то и в ресурсите ни за учители тестовете за проверка могат да се 
свалят и да се решават на компютър (таблет). През 2018 и 2019 са 
съставени комплект тестове, които се различават от тези в учебни-
ка и тетрадката и се копират за решаване от учениците в специал-
ните часове за контрол и проверка, входно ниво и изходно ниво.

Тези тестове се доставят на учителя или той ги сваля от сай-
та на издателството. Те се разпечатват и раздават на учениците. 

Затворени въпроси
Затворените въпроси са задължителни за един образователен 

тест. Те са залегнали трайно и сигурно в българската система на 
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проверки в Министерството на образованието. Те са най-често 
срещаните въпроси в зрелостните изпити. Тренирането на уме-
ния 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 логич-
на мисъл). 

Затворените въпроси в тестовете са въпроси с предварително 
формулирани възможни отговори, сред които се откроява един ве-
рен 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 фило-
софията при градация на вероятността за истинност на различ-
ни 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 опреде-
леност, простота и яснота. Те се проверяват бързо и дори ав-
томатично. 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 ис-
тински 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 демон-
стрират, че затворените въпроси съвсем не се свеждат до елемен-
тарни факти, а често изискват мислене, решаване на проблеми и 
творчество.

Ето един затворен въпрос от психологията. Този тест без-
спорно е насочен към фактическа ориентация в школи на психо-
логическата наука.

Въпрос:
Изберете един верен отговор:
Психологична школа, в която се изследва човешкото поведе-

ние:
А) Психоанализ
Б) Интроспективна психология
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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 ориента-
ция на учениците във факти и данни.

Но и теоретични и дори философски въпроси, които се смя-
тат 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 образо-

вателен тест. Те са залегнали трайно и сигурно в българска-
та система на проверки в Министерството на образованието. Те 
са най-често срещаните въпроси в зрелостните изпити. Трени-
рането на умения да се формулират и решават такива въпроси на 
най-различно фактическо и теоретично ниво е от централна важ-
ност не само за решаването на държавните тестове, а и за форми-
ране 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. 

Във философията отворени са почти всички въпроси, доколко-
то от ученика се очаква да е развил мнение, позиция и отговор-
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но поведение в проблемни ситуации. Това е особено силно в об-
ластта гражданското образование и етическите въпроси от прак-
тическо естество.

Отворените въпроси могат да засягат философски знания и 
тогава те са предимно за разбиране на проблеми, позиции и кон-
цепции във философското знание. В отворените въпроси се из-
исква човек да напише, да изрази, да определи и изясни в пис-
мен текст:

нагласа; мнение, позиция, убеждение, разпознаване, разбиране, 
обяснение, решение на проблем.

В зависимост от целта на един отворен въпрос ние го форму-
лираме така, че да е ясно какво се изисква. На ученика, който от-
говаря на такива въпрос, трябва да е ясно какво се пита, какво се 
има предвид, какво се изисква като отговор, и как се оценява от-
говора.

Отворен въпрос по философия
Отвореният въпрос по философска тема е въпрос за разби-

ране.
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.“ (Луд-
виг Витгенщайн. Логико-философски трактат)

В такава формулировка ученикът е тласнат към фокусиране в 
разбирането на изключително важна за съвременната филосо-
фия постановка, която коренно променя философията и я въди 
отвъд класическата метафизика.

Разбира се, това е труден 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 (2001)
В хода на развиването на методиката на учебника и работата 

сн него, както и на специализираните Учебни тетрадки със зада-
чи, игри и тестове по всяка от темите, се стигна до една стандар-
тизирана форма на смесен тест.
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Тестът е една страница – кратък и изискващ малко време за 
решаване – 20 минути. Той 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 знания-
та на три равнища:

Разпознаване (0.5 т.)
Разпознава се: фактически автор, фактическо произведение, 

фактическо положение сред други, правилно решение сред опре-
делено 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 фи-
лософско положение.

Примери: 
Определете понятието „свобода“ в Християнството.
Опишете ситуацията на противопоставяне между потвърж-

дение и опровержение като варианти на проверка на една теория.

Обяснение (разбиране) (2 т.)
Това е отворен въпрос за обясняване на концепция или за раз-

виване 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. (Герджиков 2001, Фило-
софия за 11. клас)

Как разбирате следните твърдения:
А)  Философските проблеми са вечните въпроси на човешко-

то съществуване
Б) Философските проблеми са измислени.
В) Философските проблеми са погрешни формулировки.
Г) Философските проблеми са нерешими.
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Нови тестове за контрол и оценка
В новите учебници по Философия от 2017, 2018 и 2019 г. тес-

товете се оценяват по точки, както следва: 
Какво зная? (10 затворени въпроса) х 1 точка .  10 т. (5 въпроса х 2 т.);
Какво разбирам? (5 отворени въпроса) х 4 точки – 20 т.;
Каква е моята позиция? (1 отворен въпрос за решаване) – 10 т.
Общ максимален сбор – 40 т. 
(НОВИТЕ ТЕСТОВЕ ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА СА РАЗРАБОТЕ-
НИ В „ОЦЕНЯВАНЕ И ТЕСТОВЕ“ в последната глава.)

Оценяване на решения на тестове
Оценяването е градирано според трудността на въпросите. 
На отговора на първия въпрос, който е насочен към разпозна-

ване на автори, заглавия, имена на школи и фактически обстоя-
телства, максималната оценка в шестобалната система е опреде-
лена 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 оп-
ределянето 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.

На отговора на третия въпрос (за обяснение или разбиране) 
се дават максимално две точки – той е оценен с най-голяма те-
жест. Това е така, защото разбирането и обясняването са висши 
умения и форми на знание във философските дисциплини. В по-
следния пример се оценява как и доколко убедително авторът е 
защитил своята позиция.

Този тест е разработван с различно съдържание в учебните те-
традки по Етика и Право, по Философия и по Свят и личност с 
автор Сергей Герджиков (2001-2006). Тестът е проверен много-
кратно 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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Оценяване в най-новите учебни тестове
В новите учебници по Философия от 2017, 2018 и 2019 г. тес-

товете се оценяват по точки, както следва: 
Какво зная? (10 затворени въпроса) х 1 точка (10 т. 5 въпро-

са х 2 точки);
Какво разбирам? (5 отворени въпроса) х 4 точки – 20 т.;
Каква е моята позиция? (1 отворен въпрос за решаване) – 10 т.
Общ максимален сбор – 40 т. 40 точки се делят на 10 и се полу-

чава 4 и се прибавя към основата 2 (слаб 2). Така се получава мак-
симална оценка 6.

Електронните тестове могат да се попълват в работни листо-
ве, които се изтеглят от електронния учебник, или се решават он-
лайн, ако са формулирани само като затворени въпроси с предва-
рително определени верни отговори.

Литература
Въпроси за матури по Философските дисциплини, МОН
Герджиков, С., Философия за 11. клас, С., Просвета, 1992
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Герджиков, С., Философията като пътешествие (техники за работа в часовете 

по философия за учители, www.extremepress.net Ресурси за учители; печа-
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Тема 15
РОЛЕВА ИГРА И ЗАДАЧА-ИГРА

Ролевите игри в клас
Цели и структури на ролевите игри в обучението
Структура на играта
Примерни ролеви игри
Философски задачи-игри

Някои от най-известните в света книги по философия за начи-
наещи са създадени често като игрови сюжети: Светът на Софи, 
Зенон и костенурката, Гимнастика на ума и т.н. Най-добрите и 
интересни курсове по всякакви предмети за ученици съдържат 
силен игрови момент, а в хуманитарни дисциплини и особено 
по чужди езици уроците по правило се разгръщат като ролеви 
игри с диалози.

Ролевите игри в клас
Ролевите игри са изключително мощна техника за обучение и 

се прилагат интензивно в преподаването на различни дисципли-
ни, особено хуманитарните като чужди езици, литература, исто-
рия и цивилизация, философия.

Ролевите игри са ефективни със своята увличаща природа. В 
клас те особено силно преодоляват формализма и неизбежната 
съпротива срещу налаганото за заучаване знание.

Няма защо да обосноваваме играта: тийнейджърите игра-
ят електронни интерактивни игри с главозамайващи фен-
тъзи-сюжети от години. Още преди да говорят, бебетата вече 
играят на таблети и смартфони с многоцветните подвижни фигу-
ри, същества и сюжети. Всички малки животни играят.

Това прави играта в обучението съвършено естествена, жела-
телна, носеща емоции, носеща интрига и състезание, интелекту-
ална и житейска провокация. Просто сме длъжни да използваме 
играта, като включим така или иначе развития интерес към игра-
та в процеса на обучение.

Голяма рамка на играта е пътуването, пътешествието и за-
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това всеки наш учебник може да представлява едно голямо пъте-
шествие, в което се опознава и изпитва един свят: света на фи-
лософията.

Цели и структури на ролевите игри в обучението
Сюжетно-ролевата игра може да се използва за достигане как-

то на колективни, така и на индивидуални цели. Игрите, особе-
но големите, дават възможност да се разкриват и усъвършенст-
ват индивидуалните качества на всеки участник, предоста-
вяйки му право на избор на игрова дейност за самореализация. 

Играта е за всички възрасти, играят с еднакъв интерес хора от 
различни поколения и често заедно. Играта трябва да си остава 
игра с цялата си условност.

В ролевата игра, за разлика от индивидуалната игра, участни-
ците имитират определени роли: персонажи, които изпълняват 
определени ходове, изговарят определени реплики и вършан оп-
ределени координирани неща.

Всяка ролева игра има сюжет. Това е решаваната задача или 
разиграваната история, подобна на сцена от пиеса, която се иг-
рае в театър. Учениците игрово извършват определени действия 
или се превъплъщават в игровия персонаж и го изиграват. В това 
превъплъщение те ангажират своето въображение, интелект, ре-
акция.

Разговорите, споровете, дебатите могат да се играят, като 
участниците влизат в различни нагласи, убеждения и позиции. 
Това „влизане в чужда кожа“ е много силно развиващо емпатия-
та, разбирането, толерантността и самопознанието.

Структура на играта
1.  Времева ограниченост. Учебните игри в час, естествено, 

имат границите на часа, а най-често само на част от часа, 
примерно 10 минути.

2.  Пространствена ограниченост. Играта се играе на чина, 
на масата, в класната стая. Играта може да се играе на бя-
лата дъска, на таблети, на електронната дъска (виртуално).

3.  Играта се организира от правила, които, веднъж опреде-
лени, се спазват от всички участници.
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4.  Играта е богата на емоции имитация на живота и мо-
делиране на дейности или има самостоятелна стойност. Тя 
често пренася във виртуален свят. Децата и подрастващи-
те днес играят най-интензивно електронни игри. Те имат 
най-различни сюжети: фентъзи, история, царства и вой-
ни; сюжети, аналогични на филмови трилъри; състезания с 
коли и всевъзможни други сюжети. Има и книги-игри. Ма-
сово се играят занимателни игри, решават се пъзели, задачи 
с думи и с цифри като судоку. Игрите в съвременното вир-
туално пространство се създават от високо специализира-
ни колективи, подобно на филмите. Те са цяла индустрия.

Разбира се, игри са в силна степен и спортовете, и други еле-
менти на физическата подготовка. Всяка дейност в училище и в 
професията може да се доближи и да приеме елементите на игра, 
когато е свободно избрана, интересна и носи удовлетворение и 
решаване на проблеми.

В училище и специално в часовете по философия се анализи-
рат текстове, казуси, дилеми. Решават се тестове и се попълват въ-
просници. Създават се текстове и презентации. Попълват се ра-
ботни листове. Всичко това съдържа елементи на игра, но специ-
ално игри са задачите-игри, казусите-игри и ролевите игри.

Елементарна игра е на снимки: селфито и снимката, направе-
на на другия. За целта всеки се снима с различно изражение, с 
различни емоционални нагласи и в различни ракурси. След това 
образите се разглеждат, сравняват и интерпретират. Ролята на са-
моанализ се заменя с ролята на анализ на образите на другия. 
След това ролята на снимащ и сниман могат да се разменят.

В по-старите учебници рядко са разработвани ролеви игри. 
В учебника по Философия за 11.клас от 2001 г. ние предложи-
хме игрови диалози по философски теми между измислените съ-
беседници Сали и Мартин. В учебника по Психология и логика 
(Т. Димитров, П. Манолова, 2001), има игрови задачи и тестове.

В помагалото за личностно развитие (Я. Рашева-Мерджано-
ва, 2017) игрите са повече и са обичайно средство за саморазви-
тие, особено игрите на рисуване: нарисувай х… (човека-слънце, 
себе си, светът и т.н.)
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Примерни ролеви игри

Ролеви игри в 8. клас
Философията като пътуване и пътешествие е идея, приема в 

почти всички най-нови учебници по Философия. В рамките на 
това пътуване авторите са намерили и подхванали детското на-
чало на философското удивление и детския интерес към играта и 
въображаемия свят.

В учебника на „Просвета“ впечатлява началния разказ за ри-
сунките на Малкия принц от едноименната приказка на Екзюпе-
ри, поместен още в първия урок. Урокът продължава със стихо-
творение „Песен за детството“, и прави впечатление колко леко и 
игриво се навлиза с интересни истории във всяка тема и ново по-
нятие. В учебника са разработени и ролеви игри по теми. (Вар-
джийска, Цветанска, Захариев, Философия за 8. клас, 2017). Иг-
рови елементи и мотиви присъстват и в останалите учебници и 
помагала, във формата на забавни задачи и упражнения.

В авторския учебник от 2017 г. по Философия за 8.клас са раз-
работени следните игри, задачи-игри и ролеви игри:

10.  Игра-тест на Тюринг (Imitation game): компютър или човек?
13. Задача-игра. Направете си селфи
14. Кой съм аз за себе си и за другите? (доразвита в УТ, 7)
22. Виртуално общуване и „игра на друг“
25. Писмо до другия. Упражнение за емпатия
25. Игра с двете ябълки.
29. Експеримент-игра. Куклата Бобо
В учебната тетрадка са разработени още игри:
13. Писмо до другия
14. Кого ще спасите?
6. Игра. Конфликти и разрешаване без насилие
7. Игра. Първите стъпки към толерантност

Задача-игра
Направете си селфи, няколко пъти с различен ракурс и израз. Разгледай-
те снимките. Харесвате ли се? Защо? Направете си автопортрет, първо с 
думи, а после ако можете и с рисунка. А можете ли да си нарисувате кари-
катура с думи и с молив?

User
Inserted Text
пауза
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Игра: Писмо до другия
Упражнение за емоционална интелигентност и емпатия
Тази малка игра ще ви покаже доколко сте емоционално интелигентни ем-
патични: доколко умеете да улавяте емоциите на човека до вас, да му съ-
чувствате и да му влияете положително.
Играта е проста. Пригответе си по един лист и напишете малко писмо до 
момичето/момчето до вас.
…
Сега си разменете писмата.
Напишете отговори на писмата. 
Не пропускай нищо, което вълнува човека до теб и отбележи неговата спо-
собност или неспособност да се постави на твоето място.
Признай неговата/нейната заинтересованост и му дай възможност да ти 
помогне, с каквото може. Дори да не те е разбрал, може да е почувствал 
вярно състоянието ти, а това вече означава човешка близост и възможност 
за приятелство.

Игра. Кого ще спасите?
Представи си, че си пилот на борда на самолет, в който има 10 пътника. 
Усещаш силни вибрации и уредите показват, че самолетът е безнадеждно 
повреден. Единственото спасение е да използваш спасителните парашути. 
Някои от тях са в неизправност и има 5 парашута. Всеки парашут издър-
жа само един човек. Пътниците те натоварват като пилот да намериш ре-
шение как да бъдат разпределени парашутите. Решението трябва да се взе-
ме за максимум 5 минути.
Пътниците са:
1. Възрастна жена 2. Бременна ромка 3. Изявен спортист 4. Учен  5. Култу-
рист 6. Певец 7. Наркоман 8. Политик 9. Престъпник 10. Ученичка
Изберете пет от пътниците за спасяване. 
Моят избор е:
1. …………………, защото:……………………………………………………………
2. …………………, защото:………………………………………………........……..
3. …………………, защото:……………………………......……….................…….
4. …………………, защото:…………………………….....……………..........……..
5. …………………, защото:……………………………………………………………
Как стигна до това решение?
…...........................
Сравнете предложенията си и гласувайте. Целта е да постигнете групово 
решение. Записвайте точки на дъската за пътниците, които избирате да 
спасите.
Сега ситуацията се променя. Всеки от вас запазва своята позиция на пи-
лот. Всеки от вас обаче има близка връзка с някой от пътниците (договаря 
се преди дискусията – наркоманът е например брат на…………..., ученичка-
та е приятелка на………….................…….)
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Следва ново гласуване и разпределяне на парашутите.
Има ли разлика в двете решения? Какво повлия? Кое е по-важно?

Една игра в английско училище
Учителка от Бирмингам използва много емоционален при-

мер, с който да покаже на учениците си какви могат да са послед-
ствията върху всеки, подложен на тормоз.

Днес в един от часовете показах на учениците си две еднакви, на външен 
вид добре изглеждащи ябълки. Това, което те не знаеха е, че преди начало-
то на часа нарочно изтървах едната няколко пъти на пода. Започнах дис-
кусия за ябълките и помолих децата да намерят приликите между двата 
плода.
[…]
За разлика от ябълката, ние имаме възможност да научим децата да се от-
насят с уважение едно към друго – така, както едно малко момиченце от 
класа отказа да обижда ябълката.
Твоят коментар: (…) (Философия за 8. клас, „Екстрем“ 2017)

Игри от Помагало за личностно развитие за 8. клас

Вътрешен конфликт при залагане 
(Упражнение за готовност за риск)
Конфликтите могат да бъдат вътрешни и външни, както и смесени.
Често в нас се борят варианти на избор. Ако постъпим по определен на-
чин, печелим едно, а губим друго. Ако постъпим по друг начин, печалби-
те и загубите са други. Понякога следваме най-малкото съпротивление, за 
да избегнем риска.
Вие склонни ли сте да залагате? […]. (Рашева-Мерджанова, Панайотова 
2017)

Учениците сами могат да измислят и организират учебни 
игри за взаимно опознаване и контакт.

Ателиета и етюди в Помагало за личностно развитие 
Това са иновативни форми на работа в клас и самостоятелно, 

които имат подчертано игрови и творчески характер.
Ето как авторите на помагалото представят тези форми.

Анотация и указания за работа
Добре дошли на старта – първо ниво на трансформациите за личностно 
развитие. Какво е транс-формация? Превръщане от едно в друго състоя-
ние на цялата система с наличните ѝ ресурси. 
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Тук всички сме равнопоставени, указанията са общи и подкрепят парт-
ньорството. 
1. Тетрадката за работа е Вашето лично Персонално портфолио за лич-
ностно развитие – технологиите, поясненията, нужната информация, ре-
зултатите и творческите продукти са интегрирани в етюдите. Ценните от 
тях вие съхранявате. В края има папка „разни“ за допълнителни продукти. 
2. Всички участват със свои идеи, включително и учителят, защото про-
мените и трансформациите засягат всички. Действаме като партньори. 
(пак там)

Ролеви игри и морални дилемив 9. клас

Учебна тетрадка: Урок 1. Какво ценим и защо?
Задача-игра
Какви ценности се утвърждават в поговорките на различни 

народи?
Опитайте се да предадете смисъла със собствени думи.
Урок 4. Норми и дилеми
Ролева игра: Ние и другите (Един конфликт в парка) 27
УТ 2. Дилеми
Етюд: Разстояния. Галилей и Инквизицията.
Етюд: „Златните правила“ Други дилеми
Урок 11. Избор и отговорност
Ролева игра: Интервю за работа
Какво ще питате, за да изберете или отхвърлите кандидата? Как ще отго-
ворите, за да спечелите работата?

УТ 6. Пътища на свободата
Игра на ситуации
Урок 17. Добро и зло: абсолютни и относителни
Ролева игра: Как бих постъпил, когато по пътя на доброто 

трябва да извърша нещо лошо?
Поставете се в ситуация на услуга-нарушение: Помагате на съученик, като 
му из действате фалшива медицинска бележка за извиняване на отсъствия.
До какви положителни и отрицателни последици може да доведе постъп-
ката ви? 
А. Положителни последици: ……………………………………………….
Б. Отрицателни последици: …………………………………………………..
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УТ 10. За щастието, призванието и дълга
Ателие: Смисъл, мисия, съдба
Анализ на художествено произведение
Една рап-шега

Ролеви игри и дилеми в 10 клас

Урок 2, дейности
Ролева игра-дискусия: Има ли абсолютни истини?
Разиграйте спор по философски въпрос. Работете екипно. Разиграйте „го-
рещи столове“: четири стола пред дъската (2х2) за екипите.
Виктор и Нина твърдят, че има някои абсолютни истини като 2х2 = 4.
Дара и Иван смятат, че няма абсолютни истини.
Заемете техните места, защитавайте тезата и антитезата и се опитайте да 
сте ясни и да избягвате заплитането в сложни изкази. Защото всяка слож-
ност може да добави неяснота. Какво ще кажете?
„Виктор и Нина“: -…………………..……………..
„Дара и Иван“: - …………………………………….

Какво е необходимо първо?
Разбира се, нужно е изясняване на това какво се има предвид под „абсолют-
на истина“. Ако това е истината на законите на логиката или формална-
та истина на математическите теореми, то тогава изглежда има окончател-
ни истини. В логиката тавтологиите са винаги истинни. Спомнете си оба-
че понятието истина от първия урок. Това е съответствие на познание-
то със света.

Урок 7, дейности
Опитайте се да преизкажете всяка една от горните фрази в точното ѝ зна-
чение.
(таблица за попълване)
Как са употребени думи като „яко“, „убиваш“, „аватар“, „побърква“ в гор-
ните изрази? Можем да говорим по-точно, в пряк смисъл, а не в преносен, 
но това е досадно. Защо не говорим буквално?

Задача: Опишете значенията:
каменно сърце  ………………………………………………………..
бясна стихия  ……………………………………….....………………..
златни ниви  ………………………………………..………………….
горещо сърце  ………………………………………………………….. […]
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Игра:
Работете по двойки. Разменяйте си фрази с преносен смисъл. 

Нека всеки казва по една подобна фраза. Който спре и не може 
да продължи, губи играта.

В художествените текстове често се използват метафори. Как-
во е метафора? 

Урок 9, дейности

Ролева игра: Детективи
Влезте в кожата на Шерлок Холмс, детективът от романите на Конан 
Дойл. Доктор Уотсън, от чието име се разказват тези истории, казва още в 
първия роман: „Според него, ако човек се е научил да наблюдава и анали-
зира, не е възможно да го измамят, заключенията са му безпогрешни също 
като повечето аксиоми на Евклид.“
Самият Шерлок Холмс описва своите индукции така:
Размишленията ми протекоха горе-долу в следния ред: Господинът пред 
мен прилича на лекар, но има и военна осанка. Тогава значи е военен ле-
кар. Току-що се е върнал от тропиците, защото лицето му е мургаво, но 
това не е естественият цвят на кожата му, понеже китките на ръцете му са 
бели. Преживял е изпитания и заболяване, както си личи по измършавя-
лото му лице… (Из: „Етюд в червено“ от Артър Конан Дойл)

И така, да поиграем на детективи
Работете по групи. Наблюдавайте и анализирайте съученик, интересна 
вещ, снимка, образ на стената или в мрежата. Какви сигурни изводи може-
те да направите? Попълнете протокола. Опишете важни признаци, следи, 
„улики“ и изведете фактите, които следват от тях. Използвайте техниките 
на детективите като Шерлок Холмс.
Протокол от наблюдение на…………………………………………………

Следа 
(„улика“) 1

Описание на следата 
..................................................

Анализ (възможни изводи и факти)
..........................................................................

[…]

Урок 10, дейности: Ахил и костенурката
Зенон от Елея измислил интересни философски проблеми, 

наречени апории (гр. – затруднения). Ето една от тях:
Митичният Ахил (познавате го от „Илиадата“) гони костенурка, която е 
на 100 метра пред него и се движи десет пъти по-бавно. Когато той стигне 
на мястото, където тя е била в началото, тя ще е пред него на 1/10 от раз-
стоянието или на 10 метра. Когато Ахил стигне там, тя ще е още пред него 
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на 1/100 или 1 м, а когато той измине и това разстояние, тя ще е пред него 
на 1/1000 или 1 см. Но това разстояние не може да стане нула. Следовател-
но Ахил не може да достигне костенурката.

Къде е затруднението? Има ли решение?
Анализирайте аргумента и потърсете „уловката“. Работете по 

двама.
Отговор:………………………………………………
Айнщайн, Нютон и Паскал играят на криеница. Ред е на Айнщайн да 
брои, затова той закрива очите си и започва да брои до десет. Паскал бяга 
и се крие в храстите. Нютон начертава квадрат със страна един метър точ-
но зад Айнщайн и застава в него. Айнщайн приключва броенето, отваря 
очи, вижда Нютон и моментално извиква: „Нютон, намерих те, заплют 
си!“ Нютон се усмихва и отвръща: „Не си ме намерил. Намерѝ Нютон на 
квадратен метър. Намерѝ Паскал!“

„Езиковите игри“ от Витгенщайн
Тук изразът „езикова игра“ трябва да подчертае, че говоренето на езика е 
част от дейността или от формата на живот. Представи си многообразието 
на езиковите игри в тези и в други примери:
Заповядване и действане по заповед
Описване на предмет по външния му вид или според измервания
Направа на предмет по описание (по чертеж)
Съобщение за ход на събитие
Правене на догадки относно хода на събитие
Формулировка и проверка на хипотеза
Представяне на резултатите от експеримент чрез таблици и диаграми
Съчиняване на разказ; четене на разказ
Играене на театър
Пеене на хоровод
Отгатване на гатанки
Съчиняване на виц; разказване на виц
Решаване на практическа аритметична задача
Превеждане от един език на друг
Молене, благодарене, проклинане, поздравяване, молене на бога…

(Лудвиг Витгенщайн, Философски изследвания, 1953, 23)

Урок 23, нови знания, Ролева игра
Влезте в кожата на един американец, французин, англичанин, 

руснак, евреин, или какъвто си изберете. Озаглавете кратко есе 
за дома например.

(Ето как колежани от различен произход в Харвард озаглавили есе-



200 Mетодика на философията в училище

тата си за слона: Индиецът: „Слонът, моя приятел“; французинът: „Лю-
бов и сексуалност при слоновете”; англичанинът: „Сафари: лов на сло-
нове”; евреинът: „Слонът и бизнесът със слонова кост”.)

Ти си българин. Как ще озаглавиш своето есе за слона или за дома?
Напиши и сподели с другите.
......................................................................................................................

Урок 26, ново знание
В градският транспорт, над главата на шофьорите, винаги има 

следната табела: 
В Германия: „Строго се забранява разговора с шофьора.“ 
В Англия: „Ще бъде по-добре, ако не разговаряте с шофьора.“ 
В Израел: „Нямате никакъв интерес да разговаряте с шофьора.“
В Италия: „Забранено е да отговаряте на шофьора.“
В Албания: „Не убивай шофьора!“

Ролева игра:
Разиграйте едно публично осъждане за нарушение на норми-

те на групата.
1. Решете какво е нарушението.
2. Намерете обвиняем.
2. Изберете съдия, обвинител и защитник.
Нека съдът да заседава сред философски кръг и целият клас е 

публика.
Направете обществено обсъждане на решението на съда.

Урок 28, дейности

Казус и ролева игра: учредители
Вие сте гледали нещо от рода на „Игра на тронове“, нали? Нека влезем в 
нашата машина на времето и да се пренесем в бъдещето, в 2200 г. Земята е 
опустошена от някаква война. Отиваме в близкия град, намираме само ру-
ини. Обикаляме наоколо и сме арестувани от въоръжени мъже. Те ни во-
дят на километри от града, в малко селище. Представят ни на вожда: ре-
шителен мъж. Научаваме, че човечеството е унищожено почти изцяло от 
глобална война. Оцелели са малцина и те се намират в постоянни войни.
Приети сме и ставаме част от общността. Владее суровият закон на силата 
и хората са разделени на групи, ние попадаме във властната група. Но хо-
рата не могат да оцелеят така. Взаимните конфликти отслабват всички и не 
спират нападенията на скитащи разбойници.
Какво ще предприемем? Нека учредим ново политическо общество, малка 
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държава. Как ще създадем нашата нова държава така, че да е единна, сил-
на, справедлива? Как ще оцелеем заедно и ще разгърнем знанията и уме-
нията си, за да поставим ново начало за нас, за околните групи, за всички?
Работете в групи от по 4 души. Напишете първите задължителни дейст-
вия. Скицирайте основния закон на общността: новата конституция. 
Каква ще е формата на управление? Какви права и задължения ще фор-
мулирате?
Споделете вашите малки конституции в клас. Изберете най-важните точ-
ки. Каква държава ще създадете? Монархия или република? Ще има ли де-
мокрация, или е по-добре за условията диктатура? Какви са опасностите 
пред тази държава, какви са нуждите на хората? Как ще осигурите мир, си-
гурност и ред? Как ще се защитавате и как смятате да обедините и други-
те групи?
Разиграйте учредителното събрание. Нека един да води събранието.
Първо трябва да се избере начин за приемане на решения. После да се 
предложи проекта за обществен договор, конституция. Гласувайте всеки 
член, като започнете от държавното устройство, институциите, правата и 
задълженията.
Обсъдете и приемете новата конституция в суровите условия на недостиг 
и хаос. Изберете върховен носител на властта. Създайте съвет, който да 
предлага закони и да управлява. Определете кой в този съвет за какво ще 
отговаря.
Поемете своите роли. Навярно един ще бъде владетел (президент), ще има 
съвет, събрание. Какво още трябва да се създаде?

Урок 30, дейности

Изследване-пътешествие: Къде е най-хубаво?
Да пътешестваме виртуално и видим: Как живеят хората в държави с раз-
лично управление. Това е проект за изследване на човешкото благополучие 
в различни политически режими в страни с различни религии и култури. 
Кои 12 страни ще избереш?
Западни демокрации с различна култура и управление:
1. …………………………. Религия: …………………………. Режим: ……..
2. …………………………. Религия: …………………………. Режим: ……..
3. …………………………. Религия: …………………………. Режим: ……..
Азиатски будистки страни-монархии и републики:
Африкански ислямски страни-монархии:
Страни от Северна и Южна Америка и острови с авторитарни режими:
Какво ще питаш местните жители? 
1. Бихте ли живели в друга страна и държава?
2. …………………………………………………………………………………………
Разиграйте разговори с хора от тези страни.
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2. Казус-игра: Къде искам да живея?
Ако отидем в чужбина, за да учим или работим, ние ще разберем, че хората 
по целия свят ценят и уважават своята родина и държава, отстояват нацио-
налното си достойнство. Те ще ни казват, че нашето място е в нашата стра-
на. И във всяка страна и държава ще намерим много предимства и много 
недостатъци на живота. Ще разберем, че има едно-единствено място, кое-
то е наше по рождение. Но това не пречи да се заселим, да работим, да се 
реализираме и създадем семейство в друга страна.
Какво е важно за мен, за да избера страната на живота си?
Попълни таблицата за себе си. Сподели своите критерии с другите.

Ролева игра: Създаване на (интернет) група
Социалните онлайн мрежи предлагат удобни форми на обединяване. Във 
Фейсбук лесно се създават групи. Те имат свои имена и имената сочат какво 
обединява участниците в тях: класове, хобита, фенски групи… 
Сега да влезем в ролята на създатели на нова група в интернет или с ре-
ално събиране. Нека тази група е специална и предвижда общи дейности: 
проект, публична проява, фест, хепънинг, акция за набиране на средства за 
обща значима цел, благотворителност.
Работете в групи по четирима. Каква нова (интернет) група или организа-
ция ще създадете?

1. Цел на групата. Опишете ясно за какво ще се обединявате:
[…]
2. Групова идентичност и организиране

[…] (Герджиков, Философия за 10. клас, 2019)

Философски задачи-игри

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 прогле-

днал 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 други-
те? Защо? 2 т.
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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 аргу-
мент 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.

Задачи по философски фрагменти
Прочетете фрагментите 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 – прекрас-
ното? Какво е това – познанието? Какво е това – природата? Какво е това 
– движението?“ 

(Мартин Хайдегер. „Какво е това – философията“)  
(Мерджанова, Панайотова 2017)
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Тема 16
ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ И 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Умението за публично представяне
Какво е презентация?
Как се прави презентация?
Публично представяне
Основни правила за публичното представяне
Равносметка
Примерни презентации по теми

Публичното ораторско представяне и презентацията като 
мултимедийно публично представяне са изключително попу-
лярни техники за съобщаване на откритие, на ново изследване, 
на нов продукт. Презентацията онагледява доклада, изнесен на 
конференция, защитавания тезис или дипломна работа.

МОЖЕТЕ ДА ПРЕДСТАВИТЕ УРОКА ЗА НОВИ ЗНА-
НИЯ КАТО ПРЕЗЕНТАЦИЯ.

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 научни-
те институти и в университетите.

Затова умението да представиш своя продукт публично, визу-
ално, интерактивно, с мултимедия, е силен залог за успех. Коле-
ги учители, вие сами можете да пробвате, а навярно вече сте из-
питали, силата на презентациите като съвременна комуникация 
с публиката. Поощрявайте учениците си да правят презентации 
и да ги представят в клас.

За пръв път това важно умение е описано като изискване и 
компетентност в новите програми и изисквания на МОН по фи-
лософия и по други учебни предмети.

▶ Може да подготви кратко публично представяне с ясно изразена струк-
тура (въведение, изложение, заключение).
▶ Може да онагледява представянето си с различни средства и технологии.



Публично представяне и презентация 205

▶ Умее да спазва предварително зададен времеви и съдържателен регла-
мент за представянето. (Учебна програма за VIII клас на МОН)
▶ Използва различни средства и технологии за убедително представяне на 
изложените тези и убеждения.
▶ Може да създава и спазва времеви и съдържателен регламент за предста-
вянето. (Учебна програма за IX клас на МОН)
▶ Използва активно, критично и творчески разнообразни източници на 
информация.
▶ Може да подготви кратко публично представяне с ясно изразена струк-
тура (въведение, изложение, заключение), коректно и задълбочено съдър-
жание и находчиво онагледяване.
▶ Прилага подходящи реторични техники.
▶ Поддържа гъвкав контакт с аудиторията. (Учебна програма за X клас на 
МОН)

Тези изисквания в програмите по философия са добре фор-
мулирани и градирани. Предвид на вече формираните в други 
учебни предмети умения за презентиране, не трябва да предста-
влява особена трудност въвеждането и прилагането на презента-
циите по философия в клас. Но умението за публично предста-
вяне като речево умение, умение за публично говорене, е особе-
но силно развивано във философските дисциплини и специално 
в 10. клас. Логиката се свързва с аргументацията, с изкуството за 
убеждаването (реторика).

В новите учебници по философия в различни варианти са 
предложени технологии и правила за изготвяне на презентация. 

Умението за публично представяне
Публичното представяне е умение, което учениците вече са 

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, кое-
то изисква освен знания и умения по темата, и психологически 
контрол: спокойствие, фокусиране, убедителност, ясно и логич-
но говорене, изслушване на въпроси и адекватни отговори.

Умението за презентиране се учи продължително, докато все-
ки изгради свой собствен модел. На практика умението е да 
следваме общи правила, но по свой уникален начин, който ни 
създава увереност. 
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Публичното представяне е кратко, ясно, стегнато и последо-
вателно излагане пред публика на есе, доклад или мултимедийна 
презентация.

Напишете кратко съчинение, което ще представите пред ва-
шите съученици или в малка училищна конференция. Подготве-
те и представете доклад или компютърна презентация на тема: 
Как се учи най-добре?

Вашият текст или презентация трябва да има ясна струк-
тура: въведение, изложение и заключение. Текстът се представя в 
класната стая. Той може да дава отговор на въпроси като:

Какво представлява ученето?
Моят стил на учене
Как се учи най-добре?
Друга възможна тема:
Моите постижения и планове

Какво е презентация?
Днес учениците правят презентации още от 5. клас, ако не и 

по-рано. Вероятно сте правили компютърна презентация с про-
грамата на Майкрософт Power Point или с Google Presentations. 
Презентацията се състои от слайдове (кадри) с текст, образ и хи-
перлинкове. Мултимедийната презентация включва текст, обра-
зи, хиперлинкове, звук и видео.

По темата за ученето:
Потърси в интернет, в книги и статии информация за придо-

биването 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?
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Как се прави презентация?
Презентацията се прави в програма за презентация. Най-по-

пулярна е програмата на Microsoft: Power Point в групата програ-
ми Microsoft Office.

А. Проучване
Търсим с Google или друга търсеща машина в Интернет по 

ключови думи. Търсачката предлага списък от адреси (сайто-
ве): текстове, образи, статии, книги, клипове, новини. Отваря-
ме най-общите информативни адреси. Обикновено най-напред 
отваряме съответната статия в Уикипедия. Тук са събрани ста-
тии по най-различни теми. Може да проверим и англоезичните 
и други статии в Wikipedia. Но за добро и интересно изложе-
ние Уикипедия не е достатъчна. Преди всичко трябва да проу-
чим компетентни разработки в електронни статии и книги.

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 и видео. Често в мрежата са публикувани интерес-
ни анимации, клипове и цели филми (Youtube). За една презен-
тация обикновено има време само за кратки анимации или кли-
пове.
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Д. Структура на презентацията
Начален слайд със заглавие, автор, място, година, подзаглавие
Слайдове по съдържанието на темата с избрани фрагменти, об-

рази, 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 от-
клонявайте от темата. 

Презентацията трябва да трае определено време от първия 
до последния слайд с възможност за въпроси и отговори. Раз-
пределете добре времето си и съответно съдържанието във все-
ки слайд.

Публично представяне
Публичното представяне може да е чисто устно или придру-

жено с мултимедийна презентация. Ораторското изкуство 
е много старо и е развито силно в антична Гърция и Рим. С 
това изкуство учениците се запознават още с първите си устни 
встъпления в клас и пред публика. Ораторското изкуство е изку-
ство на убеждаването. Ние сме се изправили, за да убедим пуб-
ликата в наши идеи, разработки, убеждения, проекти.

Авторът трябва да представи пред публика (пред класа) своя 
доклад или презентация. Това означава преди всичко да спази оп-
ределеното време, без да отнеме от времето на другите. Учителят 
решава колко време имаме за една презентация.

Презентацията се представя в оборудвана с мултимедия и ек-
ран класна стая или специална зала. Може да се направи малка 
конференция.

Приготвената флашка с файла-презентация се включва в 
лаптопа или в интерактивната дъска и файлът се отваря в съот-
ветната програма. На екрана излиза заглавната страница на 
презентацията. Тук започва твоето обяснение. 

Въвеждаш в съдържанието на презентацията на фона на за-
главния слайд. Включваш поред следващите слайдове. Обясня-
ваш всеки слайд с неговия текст, образ и други елементи. Мо-
жеш да четеш от самия екран или от дисплея, или от текста. Най-
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добре е да знаеш съдържанието и да го излагаш без четене.
Текстът – доклад или презентация – трябва да има ясна струк-

тура: въведение, изложение и заключение.

Основни правила за публичното представяне
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, учили-
ще, година.

Първият слайд съдържа идеята и плана на презентация-
та. 

Определен брой слайдове представят съдържанието на 
темата в текст и образи.

Последният слайд съдържа заключение.
Крайният слайд съдържа списък с използваните източни-

ци и дата.
Някои слайдове може да съдържат хумор: анекдоти, картун 

(рисувани ситуации), карикатури. Хуморът освежава представя-
нето, създава позитивно настроение и сваля напрежението. Ос-
вен 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 пред-
ставя 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 под-
готвите кратко публично представяне с ясно изразена структу-
ра (въведение, изложение, заключение). Ще проучите техники за 
ефективно учене.

Ще можете да онагледява представянето си с различни сред-
ства и технологии.

Ще се научите да спазвате предварително зададени времеви и 
съдържателен регламент за представянето.

Балансирана, разпределена между членовете на екипа презентация с коре-
ктна терминология – открояване на основните категории и понятия и ра-
зясняване на аудиторията. 
Вместване във времето – 20 мин. 
Критерии за 5. 00-5. 50
Сравняване с други философски (научни) тези. Връзка с образователните 
проблеми, с други сфери на живота. Връзка с личния опит. 
Приложение на тези идеи в образованието, в живота, в …. 
Критерии за 5. 50-6. 00
Комуникация по време на презентацията с аудиторията – контакт, увере-
ност, че сте разбрани, обратна връзка, поставяне на задачи, допълнител-
на информация. 
Стил, реч, правилност, естетика на презентацията – владеене на основни 
понятия и термини. Коректно цитиране и библиографски описания. 
Да се откриват парадоксите и противоречията и да се проектират – как ще 
се развиват, как ще се разрешават, как да се предотвратяват? (Рашева-Мер-
джанова, Панайотова 2017)

Примерни презентации по теми

Философия за 8. клас:

Презентация. Как се учи най-добре? Примерни пунктове
Въведение
Разбиране
Запомняне
Решаване на задачи
Игри и дискусии
Възпроизвеждане
Създаване на собствен продукт
Заключение
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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?

Философия за 9. клас:

Презентация „Графити арт“
В авторския учебник за 9. клас, електронен вариант, предла-

гам презентацията „Графити арт“, която може да се пусне като ви-
део онлайн или да се свали и прожектира офлайн в клас или са-
мостоятелно.

Тук е изложена в интересни епизоди и снимки историята на 
графитите.

Философия за 10. клас:

Урок 13, дейности

Анализ и презентация: Древните системи на света
Анализирайте фрагментите от Демокрит и Платон. Формули-

райте по точки (1., 2., 3…) твърденията на Платоновия Тимей.
Какви са видовете битие според Демокрит и Платон? Има ли 

нещо от това учение, което е останало в науката?
Подгответе презентация, която да покажете в клас.

Урок 15, дейности
Задача: Подгответе учебен проект и презентация на тема: 

Древната наука
Урок 16, дейности
Проучете в интернет за други светове, вселени, Мултивселена.
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Работете вкъщи индивидуално или в групи. Направете пре-
зентация.

Урок 20, дейности

Презентация за микроскопите:
Подгответе презентация за историята на микроскопа. Кога 

е създаден първият микроскоп? Какви са най-новите микроско-
пи? Какво се наблюдава с тях?

Урок 29, дейности
Подгответе презентация по темата. Използвайте тези фраг-

менти, намерете целите текстове и подходящи образи и анали-
зи в интернет.

Подгответе презентация по темата „Държавата на Изток и на 
Запад“.

Литература
В интернет можете да намерите интересни указания и технологии за създава-

не на презентация.
Герджиков, С., Философия за 8. клас, С., Екстрем, 2017
Герджиков, С., Философия за 8. клас. Учебна тетрадка, С., Екстрем, 2017
Рашева-Мерджанова, Я., Панайотова, П., Философия за 8. клас. Помагало за 

личностно развитие, С., Екстрем, 2017
Герджиков, С. Философия за 9. клас, С., Екстрем, 2018
Герджиков, С. Философия за 9. клас, С., Екстрем, 2018, електронен вариант
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Тема 17
УЧЕБЕН И ГРАЖДАНСКИ ПРОЕКТ  

ПО ФИЛОСОФИЯ

Развитие на проектната компетентност по програми
Структура на проекта
Примери за проекти в училище 
Примерни граждански проекти
Оценяване на проектите

Днес формулираме всяко значимо начинание като „проект“ 
(project): в науките и технологиите, в икономиката и бизнеса, 
в политиката, в изкуството, в масовата култура. В някои страни 
като САЩ и Великобритания правенето на учебни и изследова-
телски проекти е основна форма на обучение. У нас също в мно-
го предмети и програми учебният проект е залегнал като основ-
на образователна технология, и то още от началното училище.

Проектите бяха и все още 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 на 
проекти е водеща компетентност. В новата програма по филосо-
фия от 2014 г. ученическият учебен или социален проект по фило-
софия е записан като една от водещите познавателни и функцио-
нални компетентности.

Проектите в училище се правят индивидуално и групово, в 
екипи. Сериозните проекти, учебни и граждански, изискват обе-
диняване на усилията на цели екипи. Това развива изключител-
но важната компетентност за работа в екип, така трудна и про-
блемна у нас и на Балканите като цяло. 

Учителят трябва да държи най-вече на поемането на отго-
ворност от всеки участник в екипа за определени дейности в 
определени срокове.
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Развитие на проектната  
компетентност по програми
8. клас:
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...). (Учебна програма по философия за 
VIII клас)

9. клас:
Творчески задачи – изработване на колажи, плакати, рисунки, театрални 
форми и др. ...). (Учебна програма по философия за IX клас)

10. клас:
- Умее да анализира реална проблемна ситуация.
- Формулира цел, планира дейности и ресурси за нейното постигане, уп-
равлява процеси.
- Представя публично проектната идея и/или резултатите от проекта. ...). 
(Учебна програма по философия за X клас)

Проектът като форма и технология в образованието е водещ 
в много западни страни и става такъв и у нас. Децата се учат да 
правят проекти още в началното училище. Затова изискванията 
на МОН, цитирани горе, не трябва да са препятствие за учени-
ците и едва ли са нещо ново за учителите.

В учебниците и помагалата по свят и личност са развити схе-
ми и примерни проекти за различни сфери и социални инсти-
туции: училищен проект, общински проект, регионален проект. 
Традиционно е вече изпълнението на учебни проекти по опре-
делена тема, които представляват индивидуални и групови про-
учвания.

Проектирането като дейност
Проектите са един нов вид компетентност. Те се развиват и 

налагат в системата на нашето образование в последното десети-
летие. В тесен смисъл ученическият проект е учебен – той е раз-
работка на тема от програмата и науката във формата на 
текст и презентация. В широк социален смисъл проектира-
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нето е създаване на план и изпълнение на план за дейност в ли-
чен план или в рамките на институция на гражданското об-
щество и държавата.

Проектирането в най-широк смисъл е типична човешка дей-
ност. Хората проектират своето бъдеще, своите стратегии, зада-
чи и действия. Ние, хората, имаме мечти. Те се формулират като 
цели. Целите се подреждат на големи и малки, на далечни и близ-
ки. Стъпка по стъпка вървим към реализирането им. Целите се 
изпълняват. Мечтите стават реалност. Човек проектира във 
времето какво ще направи и как ще го направи. Само тогава из-
пълнението 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. Уче-
ните проектират нови технологии, нова медицина, „изкуствен ин-
телект“, генно регулиране, всеобщо достъпно знание и какви ли не 
други неща. Инженерите проектират компютри, роботи, свръх-
модерни сгради, генни намеси и летене до звездите. Ние всички 
участваме в тази вълна.

Учениците нямат друга алтернатива и трябва да могат да про-
ектират. Те трябва да усвоят умението рационално да се целепо-
лага и строи веригата от действия за изпълняването на цел-
та. Това е същността на проектирането.

Проектирането в макро социален мащаб е мрежа от проек-
ти в икономиката, в държавата, в социалните дейности, в 
реформите, в науките и технологиите. Тези проекти се пред-
лагат и се финансират от фондации и институции в България, 
Европа и в целия свят. Те ангажират идеите и възможностите 
на хора от най-различни възрасти и социални групи. Проекти-
те следват стандарти за форма и съдържание, изисквани от ин-
ституции и финансиращи организации. Тези проекти са поле за 
творческа изява и източник на средства за изследователи, докто-
ранти, студенти, други професионалисти и учащи.

Учениците трябва да могат да проектират най-различни неща: 
от една матура до интересно изследване за човека на бъдещето. 
Дори есето изисква план и форма. То може да се проектира. Една 
задача може да се решава като проект – по стъпки. Проект пред-
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ставлява едно тематично задание, което всеки ученик разработ-
ва индивидуално и в екип. 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
Дейности за осъществяване на проекта
Институции и участници в проекта
(Нужни ли са пари за осъществяване на проекта?)
Финансиране – източници

Осъществяване на проекта:
Изпълнители, задачи, срокове, контрол
Докладване

Равносметка на изпълнението
Тази схема е примерна. Тя варира в зависимост от темата и 

целта на проекта. Проектите са лични и колективни. Те зася-
гат неотменни дейности по нашия жизнен път или представля-
ват социален принос към живота на училището, общината, гра-
да, страната България.

Примери за проекти в училище 

8. клас:
В учебника Философия за 8.клас разработваме примерен про-

ект по темата: Зависимости и освобождаване (урок 31).
Тук ще направим учебен проект: самостоятелно индивидуално или групо-
во проучване по тема от учебната програма с публично представяне във 

User
Inserted Text
пауза
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вид на текст, графики, плакати, анимации, презентация. Друга група про-
дукти 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 осъществява-
не на проекта.
2. План на проекта, фази на осъществяване. Каква е крайната цел: тексто-
ве, графики, презентации, блогове и т.н.
3. Проучване: създаване на библиография от линкове и заглавия за про-
учване, събиране на текстовете от библиографията, събиране на графики, 
бази данни, таблици, илюстрации, клипове, филми.
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.

Към какво да се насоча?
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 потребител-
ска, или ви идват идеи и проекти за осъществяването им. Може-
те ли да програмирате?

Какви са специалностите, които ме интересуват? Какво ще 
ми се удаде най-добре като специалност?
Това е решаващият въпрос. Всичко останало е второстепен-

но в сравнение с това. Това, което обичате, не винаги е това, кое-
то 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 
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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!

9. клас:

Урок 18. Задача за проучване
Тук предлагаме серия от фрагменти, истории, сентенции. Из-

берете онези, които ви допадат за проучването. Отговорете на 
въпросите и решете задачите. 

Изберете си тема, която ще проучвате. Ползвайте за отправна 
точка дадените фрагменти. Проследете по заглавия текстовете в 
Мрежата. Намерете още текстове, илюстрации, автори и комен-
тари. Приложете всичко това във вашия собствен „колаж“.

Добродетелите водят до освобождение, пороците водят до 
робство.

Бхагавадгита
Защо?…

28. Проект: Моята колекция
Проучете историята, ключовите имена и произведения в своето любимо из-
куство: художествена литература, жанр в киното, музикален жанр и танц, 
школа или автор в живописта и пластика, театрално течение, графити, бо-
ди-арт, видео игри, пърформанс, художествен занаят, ювелирство, украси, 
дизайн. Проучвайте, събирайте и създайте колекция, която ще обогати и 
вас, и вашите съученици. Внимавайте да не нарушите авторските права: 
не разпространявайте без изрично споменаване на автора; не продавайте 
нищо! От Уикипедия може да се ползва всичко без ограничения.
Свалете разрешените снимки и рисунки и схеми; тракове и клипове, ани-
мации, филми. В интернет има и малки учебни филми.
Направете своя виртуална колекция и я опишете в каталог. 
Създайте подробна презентация с интересна информация, снимки, ани-
мации, видео. Ако сте група и сте създали нещо по-мащабно, качете го в 
блог, сайт или уики. Ако смятате, че можете, създайте мултимедия. Събе-
рете своите лични и групови колекции и създайте малък виртуален музей. 
Поканете своите приятели да го разгледат. 

Възможни източници на информация:
▶ сайтове на музеи, виртуални музеи;
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▶ изследвания по история на различни изкуства;
▶ сайтове и портали за изкуства и художествени занаяти;
▶ сайтове на училища и школи; 
▶ портали за музика от определени жанрове;
▶ сайтове на организации;
▶ авторски сайтове;
▶  портфолиа на артисти: фотографи, рекламни дизайнери, 

модни дизайнери, компютърни дизайнери, интериор ди-
зайнери, създатели на игри… (Герджиков 2018)

10. клас:

16. 2. Има ли светове вън от нашия?
Установено е, че нашата вселена е възникнала с Големия взрив преди око-
ло 14 милиарда години и се разширява. Астрофизиците предполагат, че тя 
не е единствената, а има много, безкрайно много вселени, подобни на на-
шата. Те образуват мултивселена (multiverse). В същия смисъл се използва 
термина „паралелни светове“ или „паралелни вселени“.
Във физиката на Нютон и Айнщайн вселената е една и безкрайна. Но как 
може тя да е безкрайна, като се разширява и къде тя се разширява? Един 
отговор е, че тя е съседна на други вселени. Зад пределите на нашата вселе-
на има други, мултивселената е безкрайна. На други населени светове може 
да се случват същите неща, като в нашия свят.
Според някои физици на всеки набор от физични закони съответства не-
зависима, реална вселена. Така се обяснява защо законите на нашата вселе-
на са такива, а не други. Има ненаблюдаеми части на света, недостижими 
светове, които съответстват на паралелни квантови състояния. 

Задача-проект: Проучете в интернет за други светове и 
вселени.
Работете вкъщи индивидуално или в групи. Направете презентация. 

18. 2. Математика в папируси от древен Египет
Съвременният свят ползва десетична бройна система, но най-старата та-
кава идва от Египет. Има отделни йероглифи за 1, 10, 100, 1000, 10000, 
1000000. Числата не са абстрактни теоретични единици, а знаци за обек-
ти. 

Задача:
Проучете повече за цифрите от древността в най-различни култури. 
http://laval.blog.bg/lichni-dnevnici/2016/12/16/za-cifrite.1497357
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През 1858 г. шотландският антиквар Александър Ринд купил древноегипет-
ски папирус. Той разбрал, че документът е изключително ценен и го предал 
за изследване. От тогава папирусът носи името му. Ето как започвал текстът:

Наставление за това, как да се овладеят всички [трудни] неща 
...[откъснато парче от папируса] ... всички тайни, които неща-
та крият в себе си. Това е написано в 33-та година, в 4-ия месец 
от времето на водите, при царуването на фараон Ра-а-ус. От 
старите ръкописи по времето на фараон …[откъснато парче от 
папируса]… Писарят Ахмес е написал това.

Папирусът на Ринд, открит през 1858 г., представлява свитък 
с дължина 6 м и ширина 0,3 м. Изписан е около 1650 г. пр. Хр. от 
Ахмес, който копирал документ от преди 200 години (1850 г.). 
Съдържа 87 изчислителни задачи.

Това са геометрически и изчислителни проблеми за обучаване на ученици.
Някои задачи разясняват системата на умножение. То е представено като 
серия удвоявания и добавяне на остатък. Делението се състои от серия де-
композиции в таблици: 1/17: 1/12 + 1/51 + 1/68. Първите шест задачи от 
папируса на Ахмес питат как да разделим n хляба на 10 човека, където n = 1 в 
задача 1, n = 2 в задача 2, n = 6 в задача 3, n = 7 в задача 4, n = 8 в задача 5, n = 
9 в задача 6. Тук са въведени за пръв път дроби в повечето от 87-те задачи. (…)
Московският папирус е намерен от руския събирач Голенишчев през 1893 
г. и е също от XIX в. пр. Хр. Той съдържа 25 геометрични задачи.
В задача 14 от московския папирус се анализира пресечената пирамида. 
Обемът на пирамидата се изчислява по формула: V = h (a2 + ab + b2)/3, къ-
дето а е страната на основата, b – горната страна, h – височината.

Задача: Подгответе учебен проект и презентация на тема: 
Науката на Древен Египет

30.1. Изследване-пътешествие: Къде е най-хубаво?
Да пътешестваме виртуално и видим: Как живеят хората в държави с раз-
лично управление. Това е проект за изследване на човешкото благополучие 
в различни политически режими в страни с различни религии и култури. 
Кои 12 страни ще избереш?
Западни демокрации с различна култура и управление:
1. ……………..……. Религия: ……………………. Режим: …………………..
2. ……..……………. Религия: …………..………. Режим: …………………..
3. ………..…………. Религия: …………..………. Режим: …………………..

Азиатски будистки страни-монархии и републики:
Африкански ислямски страни-монархии:
Страни от Северна и Южна Америка и острови с авторитарни режими:
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Какво ще питаш местните жители? (Формулирайте 10 въпроса за анкета)
1. Бихте ли живели в друга страна и държава?
2. ……………………………………………………………………..
Разиграйте разговори с хора от тези страни. 

32. 1. Проект: Ние като граждани
Да си гражданин не е лесно: трябва да вземаш решения не само за себе 
си. Ти представляваш група хора със сходни позиции и интереси. Можеш 
де формулираш искания и да ги отстояваш. Днес ще разгледаме различни 
форми на гражданско участие в свободното общество и ще изиграем съз-
даване на гражданска група.
1. Форми на гражданско участие
В едно ново изследване гражданското участие се дели на три вида: непо-
литическо, изборно и политическо. Преди пълнолетието ние развиваме ос-
новно неполитически форми на участие: решаване на проблеми на общ-
ността, доброволни акции, благотворителност, местни проекти, публич-
ни събития.

Работете по двойки или в групи. Проучете в интернет какви 
са формите на гражданско действие.

Опишете и представете ваши колективни действия като млади граждани. 
(Герджиков 2019)

В учебните тетрадки има допълнителни задачи за проекти, 
които не можем да представим тук поради липса на място.

Примерни граждански проекти

(Свят и личност за 12. клас)

Матура и дипломиране: моята следваща 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? (Герджиков 2004, Свят и личност, учебна 
тетрадка)
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Постоянна училищна фотоизложба
(екипен 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.

Уебсайтът на училището
(екипен проект)
Уебсайтът на вашето училище го включва в глобалното виртуално прос-
транство 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? Из-
дирване на бивши съученици, среща;
- албум с електронни снимки
Как се прави уеб-страница: проучете въпроса и намерете нужните сътруд-
ници за това!

История на моя род
(личен проект)
Изследвайте историята на рода си с помощта на разговори с близки, ро-
дители, 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
(екипен 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, ис-
тория и други.
Напишете доклад и го придружете със снимки.
Разпечатайте доклада и го оставете в библиотеката на училището.
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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 живе-
ли векове наред траките, които са оставили многобройни погребения, бо-
гати гробници, удивителни светилища и съкровища. Руини на древни кре-
пости се намират по възвишения и върхове. От времето на приемането на 
християнството датират множество църкви, манастири, свети места.
Посетете местните музеи. Проучете какво се прави сега от местните 
власти, от Правителството, от неправителствени фондации и организа-
ции. Направете проект и се обърнете към местната общинска власт. Поис-
кайте подкрепа. Организирайте експедиция. 

Малцинствата при нас и работата на общинската власт 
(колективен проект)
България е етнически нееднородна. Във вашето селище или наблизо си-
гурно има етническо или религиозно малцинство.
Има ли във вашето училище ученици от други етнически групи?
Какви са отношенията и общуването между етническите българи и етни-
ческите 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?

Какво представлява Бизнес-планът?
(личен или екипен проект)
Бизнес-план е изключително отговорен проект. 
Това е проверен, строг и разчетен по много показатели план, който служи 
за стартиране на нов бизнес. В този бизнес план е ясно посочен предме-
та на дейност, описани са дейностите, услугите и стоките, които се предла-
гат за производство. Описват се необходимите ресурси, техника и работна 
ръка, с които се започва производството или търговията. 
Проучването на пазара в един бизнес-план е задължително. Вие трябва да 
имате данни, получени по най-достоверен начин, за пазара, търсенето на 
стоките и услугите, които предлагате. Трябва да познавате конкурентните 
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фирми, които са вече на пазара преди вас. Трябва да познавате техните обе-
ми (дялове) на пазара, техните цени, качеството на техните стоки и услуги. 

Възможности за следване в чужбина
Следването в чужбина може да е престижно, но съвсем не винаги е по-ви-
соко качествено от това в нашето най-добри висши училища.
На Запад няма да разполагате с тази среда, приятели, начин на живот, как-
то 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 съот-
ветния език за чужденци. 
Зачита ли този Университет онова, което сте научили тук? По правило но-
вите ни държавни стандарти и програми в средното образование са съгла-
сувани с тези на Запад. 
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 чуж-
денците?
Какви са цените на свободните наеми, храната и другите разходи в съот-
ветната 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.

Работа в България и в чужбина 
Какво искате да работите?
Смятате ли да растете в работата, или засега търсите препитание?
Проучете възможностите във Вашия град или там, където искате да се пре-
местите:
- фирми; работни места; заплащане; условия; перспективи за разви-
тие и т. н.
Културите по Средиземноморието: Гърция, Турция, Италия, Испания, 
Португалия – са подобни на нашата. Навиците, обичаите, формите на ра-
бота, общуване и развлечение, са подобни на тези у нас. Северните хора: 
шведи, норвежци, датчани, холандци, белгийци, и донякъде немци, ав-
стрийци и особено британци, са доста различни от нас. Там имате да прео-
долявате силно отрицателни нагласи, големи разлики в манталитета, голя-
ма въздържаност в общуването, високи бариери и изисквания за сближа-
ване. Критериите за оценка на работата в тази част на Европа са по-строги. 
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Проучвайте всичко, разпитвайте познати, усвоявайте опит от онези, кои-
то вече са били там! Живеят опит е най-важен. Но все пак ние сме различ-
ни и това, което разказват и оценяват едни, няма да се окаже същото за 
други. 
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 бла-
госъстояние 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. 
(Герджиков 2004, Свят и личност, учебна тетрадка)

Оценяване на проектите
Проектите се оценяват по своето изпълнение. Един малък 

учебен проект е аналогичен на презентация, реализира се 
като презентация и се оценява като степен на представени зна-
ния и умение за представяне.

Големи проекти се оценяват най-адекватно и пълно, ако се 
проверяват по отделни елементи и етапи. На всеки елемент 
(етап) може и е стимулиращо да се поставят оценки на всеки от 
членовете на екипа:

▶  тема, идея и разработка;
▶  план и график;
▶  определяне на ресурси; 
▶  разпределение на индивидуалните задачи на членовете на 

екипа; срокове
▶  изпълнение по етапи;
▶  краен резултат – цялостна оценка.
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Тема 18 
ОЦЕНЯВАНЕ И ТЕСТОВЕ ПО ФИЛОСОФИЯ

МОН за оценяването по философия
Какво оценяваме в училище?
Тестове в часовете за контрол и оценка
Самооценка
Оценка на участие в дискусия
Оценка на решение на казус
Оценка на работа с философски текст
Оценка на есе (аргументативен текст)
Оценка на проект
Оценка на знание и разбиране. Тест
Съвременни учебни тестове по философия
Обобщаване на оценката

МОН за оценяването по философия
Оценяването на постиженията на учениците включва не само усвояване-
то на знанията, но също така и степента на придобиване на умения и тях-
ното прилагане за диференцирано и аргументирано изразяване на лична 
позиция. Ученикът се насърчава да формира лично отношение към фило-
софските и психологическите проблеми, но начинът на разглеждането им 
се основава на критическо мислене и последователност, които са измери-
ми и поради това могат да бъдат оценявани. Обучението по философия 
създава условия за възможна промяна в личността и обществото чрез ра-
бота върху нагласите на учениците, които невинаги са измерими с коли-
чествени показатели.
Важна част от оценяването е участието на ученика в различни форми на 
групови задания. По такъв начин се развиват умения за учене, за работа в 
екип и за наблюдение и рефлексия на групови процеси. 

Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка:

Индивидуално участие в работата в клас (анализ на текст, дискусии, дебати, 
анализ на казуси, проекти...) 25%
Индивидуални писмени задачи (домашни работи – аналитичен текст, 
анализ на текст, eсе, портфолио, анализ на казус) 20%
Контролни работи (писмени изпитвания) 25%
Участие в групови практически дейности (дискусии, казуси, проекти, пре-
зентации, творчески задачи...) 30% (Програми на МОН по философия за 
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8., 9., 10. класове)
Оценяването по философия трябва да се разбира като част от стратегията 
на МОН за оценяване в училище. Тя е разработена в съответната наред-
ба: Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обуче-
нието на учениците.

Наредба на МОН за оценяване, 2016
Чл. 3. (1) Оценяването е системен процес на установяване и измерване 
на постигнатите резултати от обучението и на нивото на подготвеност на 
учениците за бъдещата им реализация. Показател за степента на постига-
не на тези резултати е оценката.
(2) Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка се 
извършва от оценяващия.
(3) Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка е 
индивидуално за всеки оценяван.
(4) Обект на оценяване са компетентностите на учениците, придобити в 
резултат на обучението.
(5) Оценяващият предварително запознава оценяваните с учебното съ-
държание, оценяваните компетентности, организацията и формaта на 
оценяването, както и с конкретните правила, по които ще бъдат оценя-
вани.
Чл. 4. (1) Основните цели на оценяването са:
1. диагностика на индивидуалните постижения и на напредъка на ученика 
и определяне на потребностите му от учене и на областите, в които има 
нужда от подкрепа;
2. мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мер-
ки, насочени към подобряване качеството на образование.
Чл. 5. (1) Функциите на оценяването може да са:
1. диагностична – за установяване на резултати от обучението и отстраня-
ване на констатирани пропуски;
2. прогностична – за планиране на мерки за повишаване на индивидуал-
ния напредък на учениците, за подобряване на качеството на обучението 
или за развитие на образователната система;
3. констатираща – за установяване на постигнати резултати и удостоверя-
ването им чрез издаване на документ за достигнато равнище или за про-
дължаване на образованието;
4. информативна – за информиране на заинтересованите страни и на об-
ществото за резултатите от ученето и/или за състоянието на образовател-
ната система;
5. мотивационна – за мотивиране на учениците за учене и за по – високи 
постижения;
6. селективна – за подбор на учениците в паралелки по държавен или до-
пълнителен план-прием.
(2) Всяко конкретно оценяване може да изпълнява една или повече от 
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функциите по ал. 1.
Раздел II. Видове оценяване
Чл. 6. (1) Оценяването се осъществява:
1. в процеса на училищното обучение;
2. в края на клас или на етап от степен на образование;
3. при завършване на степен на образование.
(2) В зависимост от оценяващия оценяването може да е:
1. вътрешно – когато оценката се поставя от обучаващия учител;
2. външно – когато оценката се поставя от комисия или от лице, различно 
от обучаващия учител.
(3) В зависимост от обхвата си оценяването може да е:
1. национално – обхваща ученици от един клас в цялата страна;
2. регионално – обхваща ученици от един клас в рамките на една или ня-
колко области;
3. училищно – обхваща ученици от един клас в рамките на отделно учи-
лище.
(4) В зависимост от организацията може да е:
1. групово – обхваща част или всички ученици от една или повече пара-
лелки;
2. индивидуално – за отделен ученик.
Чл. 7. (1) Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити.
(2) Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на училищното обу-
чение, а изпитите – в процеса на училищното обучение, както и при за-
вършване на етап и/или степен на образование.
(3) Изпитите в процеса на училищното обучение са:
1. приравнителни;
2. за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет или 
модул;
3. за промяна на оценката.
(4) Изпитите при завършване на клас, етап и/или степен на образование 
са:
1. изпити за установяване на постигнатите резултати от обучението и съ-
ответствието им с компетентностите, определени в учебната програма по 
учебен предмет за определен клас;
2. изпити за установяване на постигнатите резултати от обучението и съ-
ответствието им с компетентностите, определени в държавния образова-
телен стандарт за общообразователна подготовка за определен етап от сте-
пента на образование;
3. държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование;
4. държавен изпит за придобиване на степен на професионална квалифи-
кация;
5. изпити за придобиване на професионална квалификация по част от 
професия.
Чл. 8. (Доп. – ДВ, бр. 78 от 2017 г., в сила от 29.09.2017 г.) (1)
Въз основа на установените резултати от изпитванията и изпитите се по-



Оценяване и тестове по философия 229

ставя оценка.
(2) Оценката е показател за степента, в която са постигнати компетент-
ностите, определени в държавния образователен стандарт за общообразо-
вателна подготовка, в държавния образователен стандарт за профилира-
на подготовка и/или в държавния образователен стандарт за придобиване 
на квалификация по професия и/или в учебната програма по съответния 
учебен предмет или модул за съответния клас.
(3) В зависимост от функцията си поставената оценка може да бъде:
1. текуща оценка – установява степента на постигане на конкретните учеб-
ни цели и осигурява текуща информация за резултатите от обучението на 
ученика;
2. срочна оценка – установява степента на постигане на учебните цели в 
края на учебния срок и има обобщаващ характер за резултатите от обуче-
нието на ученика по учебния предмет и/или модул през съответния срок;
3. годишна оценка – установява степента на постигане на учебните цели в 
края на учебната година и има обобщаващ характер за резултатите от обу-
чението на ученика по учебния предмет и/или модул през годината;
4. окончателна оценка – установява степента на постигане на резултатите 
от обучението в края на етап, формира се само в края на първия и на вто-
рия гимназиален етап на средното образование и има обобщаващ харак-
тер за резултатите от обучението на ученика по даден учебен предмет и/
или модул през съответния етап. (МОН, Наредба 11 от 2016)

Какво оценяваме в училище?
Проблемът за оценяването е изключително комплексен и 

включва философски пласт. Оценяването е измерване, а измер-
ването е вид наблюдение. Следователно се оценяват пряко само 
наблюдаеми качества (знания, умения, компетентности). Тъй 
като знанията обикновено се разбират като ментални състояния, 
а менталното е пряко ненаблюдаемо, то знанията са пряко нена-
блюдаеми. 

1. Наблюдението е синтез на данни. Ние можем да синтезираме данни за 
всичко, което е броимо, „четимо” и измеримо, за всичко, което е наблюда-
емо. А наблюдаемо е онова, което е сетивно дадено или сведено чрез уре-
ди до сетивна даденост. То е тяло и събитие в пространството и времето. 
3.  Какво не е наблюдаемо? 
Следствие Б. Не е наблюдаемо нищо, което касае “чистия възприемател”   
психична и ментална форма. Не е наблюдаем наблюдателят с неговите бол-
ки, наслади, емоции, мисли, волеви актове. Не са наблюдаеми от друг на-
блюдател цветовете, звуците и другите усещания, които наблюдателят 
вижда. Не са наблюдаеми сънищата. 
4.  Следствие В и потвърждение. Психологията, доколкото изучава пряко 
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психиката, не може да бъде опитна наука като физиката или биологията. 
Тя почива върху интроспекцията (“самонаблюдението”) и върху наблю-
дението на телесно изразеното поведение в пространството и времето. 
(Герджиков 1995, Граници на науката, § 52. Граници на наблюдението)

Така стигаме до ориентировъчен отговор на въпроса: какво в 
пространството и времето, в наблюдаемите проекции на знания-
та, уменията и компетентностите е измеримо?

На този въпрос отговарят много и разнообразни техники и 
скали за диагностика в психологията и специално в когнитивна-
та психология. Принципно знанията и уменията се диагности-
цират чрез продукти и специално тестове (всевъзможни форма-
лизирани в типове и ранжирани по трудност задачи). Презумп-
цията е, че оценяваните качества се проецират в наблюдаеми дей-
ности и продукти (артефакти). Такива са:

▶  вербални изложения (участия в дискусии, кръгли маси, из-
питвания);

▶  писмени решения на задачи, анализи, коментари, съчине-
ния;

▶  презентации, проекти;
▶  тестове от различни типове и видове.
Стратегията на оценяването във Философските дисциплини 

следва правилото:
Повече оценки по всички форми на работа, всички типове 

знания, умения и компетенции.
Учениците трябва два бъдат оценени по:

Знания по стандарта:
▶  разпознаване на автори, произведения и термини;
▶  разпознаване на психологически, логически, етически, 

прави, философски проблеми;
▶  знание и разбиране на концепции в психологията, логи-

ката и философията;
▶  решаване на тестове със затворени и отворени въпроси;

Умения (компетентности) по стандарта:
▶  участие в дискусия;
▶  анализ на философски текст;
▶  писане на есе (аргументативен, „аналитичен“ текст;
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▶  решаване на казуси и дилеми, участие във философски 
игри

▶  публични представяния и презентации;
▶  разработка на проекти;

Тестове в часовете за контрол и оценка
Тестовете са диагностични продукти, които измерват равни-

щата на овладяване на знания и умения по дялове в програмата 
и по срокове. Те са: тест за входящо ниво, тестове в края на всеки 
дял, тестове в края на семестрите и тест за изходящо ниво.

Форматите са различни в различните учебници, учебни те-
традки и работни листове. Водещ формат би следвало да е раз-
работеният формат за зрелостни изпити по философия. Разбира 
се, той следва да е редуциран като обем до един учебен час и като 
трудност до равнището на знанията, уменията и компетентно-
стите по стандартите и програмите.

Авторът разработва формат от три типа въпроси на три нива: 
1.  „Какво зная“? Това са 10 затворени въпроси за разпознаване 

с ниска трудност и максимална оценка 1. Те са два типа: по-
пълване на празни места в твърдения и отбелязване на ве-
рни или неверни отговори в затворени въпроси за разпоз-
наване на термини, автори, концепции.

2.  „Какво разбирам“. Това са 5 отворени теоретични и прилож-
ни въпроси за разбиране със средна трудност и максимална 
оценка 4 за всеки от тях.

3.  „Каква е моята позиция“? Това е един фрагмент за анализ и 
казус за решаване, като ученикът избира една от двете зада-
чи. Решението е няколко реда текст.

Самооценка
Нов момент в програмите по философия, в учебниците, в 

учебните тетрадки и други помагала са възможностите за само-
оценка на учениците. В последната част на всеки урок, Равно-
сметка, в авторските ми учебници има място за самооценка на 
ученика, а в тестовете тя е експлицитна. 

В учебното помагало по личностно развитие за 8. клас на Яна 
Мерджанова и Петя Панайотова самооценката е част от самия 
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замисъл и структурата на помагалото. В края на всяко „ателие“ 
– единица самостоятелно и групово занятие, фигурира:

Чек за обща самооценка
В това ателие, мога да кажа: 
гений съм
добра работа
можех и по-добре
не съм готов-а за това, продължавам нататък (Мерджанова, Панайотова 
2017)

Оценка на участие в дискусия
Важно за оценката е самото участие в дискусия. Това значи 

смелост и отговорност за собственото мнение. 
Участието в дискусии се оценява по критериите осмисле-

ност, образованост, оригиналност и убедителност на аргу-
ментите. 

Оценката на участие в дискусии може да не се формализира.

Защита на позиция и критика
Важно за учениците е развиването на собственото мнение в 

позиция. Самостоятелното мислене е спонтанно и използва жиз-
нения опит, информацията, получена по другите предмети и из-
вън училище, собствените размисли. То се изразява в изказани 
мнения по повдигнати проблеми в дискусията.

Но мненията не са обвързани с преподаваните нови знания 
по темите от философските дисциплини. За да стане това, диску-
сиите трябва да се организират. Организация на дискусия озна-
чава да се отдели време (час, два учебни часа, половин ден извън 
програмата или ден за конференция с доклади (есета). В такава 
подготвена и организирана ситуация учениците имат подредено 
и осмислено знание и развиват умения за защитаване на мнени-
ята с факти и теории, както и критика на други позиции с факти 
и аргументи.

В това се състои и свободното и отговорно мислене – разсъж-
дение с факти и теории, аргументи и контрааргументи. В това се 
състои и „критическото мислене”.
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Речева култура
В хода на дискусиите учениците развиват умения в рамките на речевата 
си култура:
 – ясно говорене: използване на ясни термини, избягване на недобре усво-
енти термини, неясни за повечето участници в дискусията;
 – логически последователно излагане на теории и факти. Това умение се 
развива главно в дисциплината Логика;
 – гладко и пълно излагане на факти и теории, аргументи и контрааргу-
менти;
 – спазване на граматика и добър стил;
 – етика на говоренето – обръщане към събеседниците според конкретна-
та ситуация, изказаните други позиции, защитените тези и използвани-
те концепции
 – езиково богатство. Избягване на паразитни думи, избягване на езикови 
щампи, оригиналност, поддържане на интереса на събеседниците, владее-
не на известна терминология и знания, получени в училище. 

Толерантност
 – изслушване на събеседниците без прекъсване;
 – търпеливо и толерантно изслушване на чужди позиции;
 – съобразяване с фактите и аргументите, изказани от събеседниците и 
опонентите;
 – коректно цитиране на изказванията на събеседниците и опонентите;
 – коректна оценка на изказаните позиции от събеседниците. (Учебна про-
грама по философия за X. клас)

Оценка на решение на казус
Разбиране на проблема
Оценява се разбирането на смисъла на казуса.
Ученикът разбира ситуацията, предадена в казуса (легенда, 

коан, история, притча, случка). 
Ученикът намира философски смисъл в ситуацията. 
Ученикът намира сърцевината на проблема и може да го фор-

мулира със свои думи (използвайки знанията си по философска-
та дисциплина и конкретната тема).

Адекватност на коментара
Оценява се адекватността на направените коментари от уче-

ниците.
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Ученикът създава адекватен коментар – използвайки знания-
та си от преподадените теми, той (тя) формулира смислени обяс-
нения и интерпретации, които обясняват или интерпретират 
адекватно философския смисъл на казуса.

Оригинално решение
Оценява се оригиналното, собствено решение на казуса от 

учениците.
Ученикът създава интерпретация, како формулира решение 

на философски осмисления проблем.

Оценка на работа с философски текст
Оценява се:
разбиращото четене на текста: умение за поставяне на за-

главие и излагане на тезите в текста;
адекватния коментар на текста от ученика;
стойностния анализ на текста;
адекватната оценка (защита, критика) на текста;
историческото съпоставяне на текста с други текстове от 

други автори.

Оценка на есе (аргументативен текст)
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 пози-

ции 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.

Езикова култура, ясна логическа структура (тези и аргумен-
ти) и спазен стандарт за оформяне на текста. 

Критериите за оценка на есе могат да се сведат до три. 
▶  осмисленост – до 2 т.
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▶   оригиналност – до 1 т.
▶  езикова култура – до 1 т.
Всичко това като резултат предполага познаване и владеене на 

учебно съдържание, дадено в учебниците, които реализират про-
грамата. 

Този максимум от 4 точки се прибавя към базата от две и се 
получава максимална оценка отличен 6. 

Езикова култура, ясна логическа структура (тези и аргументи) 
и спазен стандарт за оформяне на текста.

Тези критерии вече години се използват за оценка на есета в 
рамките на Философската олимпиада и са изпитани.

Тук следвам в общи линии критериите за оценка, възприе-
ти на Олимпиадата по философия, разработени от екип на доц. 
Иван Колев.

Оценка на проект
План и разработка на проекта
Организация и съгласуване на дейностите
Реализация и резултат
Възможни по-конкретни критерии за оценка на проекти са:
Организация
Смисленост
Рационалност
Ефект (резултат)

Организация:
▶  планиране на фазите във времето
▶  разпределяне на задачите между участниците
▶  контрол и отчет на изпълнението на задачите
▶  Финансов план (ако е нужен)
Тези критерии могат да се сведат във философското обучение 

до следното:

Смисленост
Ученикът разбира смисъла на една идея и може да я формули-

ра като възможен за осъществяване проект. 
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Рационалност
Ученикът умее да формулира рационални и постижими цели, 

да ги подрежда в йерархия. Той предлага верига от действия и 
арсенал от средства, с които да се изпълнят целите.

Ефект (резултат)
Ученикът стига до чисто технологично ниво на проектиране и 

може да определи кой, кога и как ще изпълни проекта. Ученикът 
може да разиграе и финансирането на проекта, което е много ва-
жно за навлизането в пазарните отношения. 

Предложената операционализираща структура естествено е 
отворена и може да бъде допълвана и конкретизирана от учителя 
и от учениците в отделните си дялове. Учениците трябва да бъдат 
запознати с естеството и основните моменти от своята дейност и 
като изисквания, и като същност. Това създава отношението на 
откритост и посветеност, което е подходящо за обучението по 
философия. По-нататък методическите примери в ръководство-
то, в учебника и в учебната тетрадка разгръщат в система кон-
кретните задания за развитие и упражняване на горните умения. 

Оценка на знание и разбиране. Тест
В учебниците и учебните тетрадки тестовете станаха неот-

менни единици за контрол и проверка, както и за самопроверка 
на отделни елементи на задачите.

На оценяване в тестовете подлежат: разпознаването на пра-
вилните термини, попълването на празни места в изказвания, 
даването на вярна информация по отделни моменти, разбиране-
то на откъси, интерпретацията и самостоятелната разработка по 
тема в края на теста.

В учебниците ми от 2001, 2002, 2004 е разработен кратък ти-
пов тест към всяка голяма тема с три раздела:
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Разпознаване (затворени въпроси)

Описание (определение)

Обяснение (разбиране)
В учебниците са предложени тестове за самооценка и оцен-

ка както на знанията, така и на компетентностите и ценностите.
В тестовете са дадени системите за оценка.
При оценяване трябва да се има предвид водещата роля на 

уменията – интелектуални и практически. За тази цел учителят 
трябва да въвлича учениците в проблеми ситуации, да им дава 
възможност да се озадачават и на тази основа да формулират 
идеи и понятия. 

Във връзка с отношения (ценностни ориентации и нагласи) 
обучението и оценяването по учебния предмет Философия не 
трябва да ограничава личната свобода на ученика и да се превръ-
ща в инструмент на идеологизация.

Съвременни учебни тестове по философия
В новите учебници по Философия от 2017, 2018 и 2019 г. тес-

товете се оценяват по точки, както следва: 

Какво зная? (10 затворени въпроса) х 1 точка = 10 т.; 
вариант: 5 затворени въпроса х 2 точки. 
Препоръчваме варианта с 5 въпроса х 2 точки, защото всеки 

отговор при две точки може да се оцени по-точно.

Какво разбирам? (5 отворени въпроса) х 4 точки – 20 т.;

Каква е моята позиция? (1 отворен въпрос за решаване) – 10 
т.
Общ максимален сбор – 40 т. 
40 точки се делят на 10 и се получава 4 и се прибавя към осно-

вата 2 (слаб 2). Така се получава максимална оценка 6.

Смисъл и оценяване на тестовете
Тестовете за контрол и оценка от този тип съдържат и затво-

рени и отворени въпроси. Затворените въпроси се отнасят за 
термини, автори, концепции, като по правило един от отговори-
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те е верен, а останалите са погрешни. Другата форма на затворен 
въпрос е кратък текст, в който отделни думи са пропуснати и 
следва да се добавят от ученика.

Във философията няма еднозначно и очевидно верни или не-
верни твърдения – истинността на теоретичните положения за-
виси от цели концепции. Затова затворените въпроси в тестове-
те по философия понякога неизбежно съдържат повече от един 
верни (в различна степен) отговори. 

Това означава, че ученикът трябва да посочи най-близкия до 
очевидно верен отговор и ако въпросът предвижда, да посочи по-
вече от един верни отговори. Оценката не е напълно еднозначна 
и учителят има право и отговорност да прецени дали даден отго-
вор може да се одобри като верен или не. 

Електронните тестове могат да се попълват в работни листо-
ве, които се изтеглят от електронния учебник, или се решават он-
лайн, ако са формулирани само като затворени въпроси с предва-
рително определени верни отговори.

Следват отворените въпроси за разбиране. Ученикът пише 
изречение или няколко изречения, в които показва своето раз-
биране по даден въпрос. Очевидно разбирането е по-неедноз-
начно от разпознаването и тук отговорите на учениците могат да 
варират силно. Учителят преценява всеки отговор и му дава раз-
личен брой точки. В нашите тестове максималният брой точки е 
4, за 5 въпроса това прави 20 точки.

Най-трудни и носещи най-много точки са въпросите за собст-
вена позиция. Такава е и целта на философското образование: 
развиване на собствени позиции с добри основания. Ученици-
те интерпретират фрагмент или решават казус, като могат да из-
берат една от двете задачи. Максималният брой получени точки 
от решението е 10.

Максималната оценка от тези тестове е 40 точки, което се рав-
нява на отличен (6.00) Както се вижда, тази система е доста либе-
рална и десет събрани точки водят до оценка (среден 3.00). Учи-
телят, ако има по-високи изисквания, например в специализира-
ни паралелки, може да приложи други критерии и да редактира 
предложените тестове с друга, по-строга система на оценяване.
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Обобщаване на оценката
Крайната оценка на ученика се оформя от сумата от всички 

участия и постижения на ученика. Решаваща роля в тази оценка 
имат стандартизираните тестове.

Но задължително в обобщената оценка трябва да влизат всич-
ки типове знания и умения:

▶  разпознаване на автори, произведения, термини;
▶  коментиране и интерпретация на текстове;
▶  участие и защитаване на позиция в дискуссии (комплекс-

на оценка);
▶  решаване на казуси и участие в образователни игри;
▶  писане на философски есета и реферати (реферати по 

обществени проблеми във философия в 11. и 1.2 клас и в 
рамките на гражданското образование);

▶  разработка на проекти (индивидуални и групови);
▶  решаване на тестове.

Литература
Герджиков, С., Граници на науката, С., УИ Св. Кл. Охридски, 1995
Герджиков, С., Мерджанова, Я., Философия, книга за учителя, С., Екстрем, 

2001 
Герджиков, С., Философия за 8. клас, учебник, С., Екстрем, 2017
Герджиков, С., Философия за 8. клас, учебна тетрадка, С., Екстрем, 2017
Мерджанова, Я., Панайотова, П., Философия за 8. клас, помагало за личностно 

развитие, С., Екстрем, 2017



240 Mетодика на философията в училище

ЛИТЕРАТУРА  
по МЕТОДИКА НА ФИЛОСОФИЯТА

Учебници по Философия за 10. клас, одобрени през 2019

Учебници по Философия за 9. клас, одобрени през 2018 г.
Иванова-Варджийска, Е., Панева-Иванова, Д., Захариев, Я. Философия за 

9.клас. Просвета-София, С., 2018
Колев И, Пожарлиев, Р., Стоев П., Найденова-Пириндева, Р., Философия за 9. 

клас. Анубис, С., 2018
Герджиков, С. Философия за 9. клас, С., Екстрем, 2018
Несторова Г., Димитрова, Р., Бойчев, Б., Тултукова, Р. Философия за 9. клас. 

Педагог – 6, С., 2018
Кънева, В., Касабов, О., Тодорова, Т., Философия за 9. клас. Булвест, С., 2018

Учебници по Философия за 8. клас, одобрени през 2017 г.
Иванова-Варджийска Е., Цветанска С., Захарев, Я. Философия за 8. клас. Про-

света-София, С., 2017
Андреева Л., Найденова-Пириндева Р., Колев И, Пожарлиев Р., Стоев П. Фи-

лософия за 8. клас, Анубис, С., 2017
Герджиков, С. Философия за 8. клас, Екстрем, С., 2017
Несторова Г., Димитрова, Р., Бойчев, Б., Тутулкова, Р. Философия за 8. клас. 

Педагог – 6, С., 2017
Каприев Г., Каприева, Д. Философия за 8. клас, Булвест, С., 2017
Герджиков, С. Философия за 11.клас – Мултимедия, Екстрем, С., 2006
https://extremepress.net/book/filosofiya-za-11-klas-multimediya/

Учебници по Философския цикъл, одобрени през 2001 
Димитров, Т., Манолова, П. Психология и логика, С., Екстрем, 2001 и Учеб-

на тетрадка
Герджиков, С., Д. Добрева. Етика и право за 10 клас. С., Екстрем, 2002 и 

Учебна тетрадка
Герджиков, С., Я. Мерджанова. Философия за 11. клас. С., Екстрем, 2001 и 

Учебна тетрадка
Герджиков, С. Свят и личност, С., Екстрем, 2004. и Учебна тетрадка
Василев, В., Стаматов, Р., Психология за 9. клас, С., Анубис, 2001
Герганов, Е. и колектив. Психология и логика (психология), Просвета – София, 

2002
Игов, И. и колектив. Психология и логика (Психология); (Логика), Нова звез-

да, 2002
Несторова, Г. и колектив, Психология и логика, С., Педагог 6, 2001
Колев, И. и колектив, Етика и право, С., Анубис, 2001
Денкова, Л., Ат. Семов, Етика и право, С., Д-р Иван Богоров, 2002
Видева, Н. и колектив, Етика и право, С., Минерва, 2002

User
Inserted Text
пауза



Литература по методика на философията  241

Колев, И., Пожарлиев, Р., Философия, С., Анубис, 2001
Денков, Д. и колектив, Философия, С., Просвета – София, 2002
Георгиев, О., Г. Каприев, Философия, С., Д-р Иван Богоров, 2001
(Да се ползват също учебните помагала към учебниците)

Първите учебници по философия след 1990
Кючуков, Л., Любен Сивилов, Димитър Денков, FILOSOFIА, Бис, 1991
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Герджиков, С., Я. Мерджанова, Учебна тетрадка по Философия за 11. клас, С., 

Екстрем, 2001
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Teaching Philosophy in Europe and North America, UNESCO, 2011
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