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I. КОНЦЕПЦИЯ НА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ  
 ПО ФИЛОСОФИЯ ЗА 9. КЛАС

Уважаеми колеги,

Авторският екип на ИК АНУБИС, следвайки традицията от 8. клас, разработи 
учебен комплект по философия за 9. клас, който съдържа учебник, електронен 
вариант на учебник и книга за учителя.

Учебникът съдържа 15 учебни единици за нови знания, 15 – за практически 
дейности и упражнения, 2 – за обобщаване на знания и 4 – за оценка и контрол: по 
1 през първи и втори учебен срок и по 1 за входно и изходно ниво. В примерното 
тематично разпределение предвиждаме 2 учебни часа за уводен урок и входно 
ниво, въвеждане на изискванията за анализ на философски текст, водене на дебат 
и дискусия, решаване на морална дилема, презентиране и работа по проект. Част 
от тези похвати учениците познават от осми клас и е добре учителят да обърне 
внимание на уменията, които ще се развиват чрез решаване на морални дилеми. 
Всяка тема въвежда акцентите на учебното съдържание, основните понятия, план 
на темата. Това насочва вниманието на ученика и улеснява учителя при структу-
рирането на урока. Съдържанието е поднесено на достъпен за учениците език, 
онагледено с таблици, графики, фрагменти, полезна и любопитна информация, 
която подпомага асоциативното мислене и запомняне. Всяка тема обобщава но-
вите знания в рубриката „От тази тема научихте“, което систематизира научено-
то. Темите завършват с въпроси за контрол на степента на разбиране и осмисляне 
на новите знания. След всяка тема е предвиден час за практически дейности и 
упражнения – „Философски семинар“. Упражненията предполагат интерактивни 
методи на работа и стимулиране на активността на учениците. Рубриката „Ана-
лиз на текст“ предполага работа с автентични текстове, анализ на текст и из-
веждане на същностни определения на понятията. Рубриката „Морални дилеми“ 
провокира споделяне на личен опит при анализ на морална дилема, дискусия  и 
прилагане на усвоените знания от темата за решаването ѝ. Рубриката „Сократи-
чески диалог“ изисква предварителна подготовка: на учениците да се възложат 
роли, да са готови да приложат майевтиката като метод за постигане на истинно 
знание, предварително да са подготвили въпроси. В рубриката „И още“ са зада-
дени разнообразни практически задачи, в които учениците практически прилагат 
знанията си по темата, анализират текст или казус, работят по проект, презенти-
рат, дискутират, създават аналитичен текст. В края са систематизирани уменията, 
които учениците вече имат в рубриката „Знаете и можете“. Специално внимание 
е отделено на изкуствата, като в примерното годишно тематично разпределение 
е предвиден 1 учебен час за презентиране на проекти, в които е обобщено знание 
и практически умения. Структурираните в 2 учебни часа тема за нови знания и 
практически дейности и упражнения са съобразени с учебната програма и в края 
на обучението постигат очакваните резултати и основните познавателни и функ-
ционални компетентности. 
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Електронният вариант на учебника съдържа и допълнителни материали, 
които поради ограничения обем на книжното тяло не намериха място в него. Това 
позволява на по-любознателните ученици да разширят знанията и уменията си, а 
учителите да поставят индивидуални задачи за самостоятелна работа.

Книгата за учителя е насочена към учителите по философия в 9. клас. Авто-
рите отчитат факта, че за пръв път учителите по философия ще преподават ети-
ческа и естетическа проблематика на деветокласници и философското ѝ осмисля-
не следва да се съобрази с техните психофизически особености и възможности. 
Методическите разработки на темите за нови знания ще подпомогнат учителя в 
структурирането и подготовката на уроците, като ги ориентират в целите, под-
целите, методите за преподаване и учене, учебно-методическите ресурси, меж-
дупредметните връзки и контрол. Разработеното съдържание насочва учителя 
към задачите, които трябва да постави за самоподготовка на учениците, за да 
подготви успешен урок за упражнение. Книгата на учителя съдържа и примерно 
годишно тематично разпределение, което учителят може да „прекрои“ съобразно 
спецификата на училището и особеностите и специалните изисквания на учени-
ците, на които преподава.

Уважаеми родители,

Философията не е просто още един учебен предмет, а е въведение в света на 
общуването с другия и с красивото –  едно от най-полезните знания, които трябва 
да усвоим, знание, което ще ни покаже кои сме, как да се отнасяме с другите, как 
да общуваме, как да си помагаме, как да работим в екип, как да отстояваме себе 
си, как да творим добро и красиво, как да създаваме и съхраняваме приятелства, 
как да изградим добър естетически вкус. И още много „как“. Учебникът и книгата 
за учителя могат да се превърнат в ръководство за родителя, който желае да из-
мине заедно с детето си пътя на осъзнатия морален и естетически избор.

На добър час!
Авторите
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II. ПРИМЕРНО ТЕМАТИЧНО ГОДИШНО  
   РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

Училище................................................................ 

Град ....................................................................... 

Утвърждавам: .....................................................
Директор:                      (име и фамилия)

 

ПРИМЕРНО ТЕМАТИЧНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО ФИЛОСОФИЯ ЗА 9. КЛАС

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
УЧЕБНА ................./................ ГОДИНА

Уроци за нови знания НЗ 15 часа

Уроци за практически дейности и упражнения ПДУ 15 часа

Уроци за обобщаване на знания УОЗ 2 часа

Уроци за контрол и оценка КО 4 часа

Годишен хорариум: 36 часа

Срочен: I срок  – 18 часа 
 II срок  – 18 часа

Изготвил: .........................................................
                                  (име и фамилия)
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а 
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Компетентности като очаквани  
резултати от обучението

Нови 
понятия 

Контекст и дейности 
Методи и форми  

на оценяване
по теми и/или раздели

За
бе

ле
ж

ка
 

на ученика по целите 
на урока
(ресурси)

на ученика  
за МПВ  

(ресурси)

Методи и 
инструмен-

тариум
Форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Се
пт

ем
вр

и

1

1. Увод НЗ – Познава основни изисквания за анализ и 
създаване на философски текст, участие в диску-
сия, анализ на казус, работа по проект и публич-
но представяне
– Разбира значимостта на умението да се 
формулират проблеми в хода на анализа на 
казус, на анализа и на създаване на философски 
текст   
– Разбира значимостта на умението да се 
формулира и отстоява лична позиция в хода на 
дискусия и решаване на морална дилема. 

философски 
текст

дискусия

дебат

морална 
дилема

На учениците 
се дава възможност 
да се запознаят с 
основни функционални 
и познавателни 
компетентности, които 
ще се изграждат през 
целия курс на обучение  
и през всички теми.

Откриване на 
философски проблеми/
теми в литературни и 
публицистични текстове – 
извличат философски
идеи от нефилософски 
текстове, произведения на 
изкуството, културата,
спорта, кино и жизнени
ситуации

Беседа,
интерактивни 
методи 

Индивидуално 
участие в 
работа в клас 

 

2

Входно ниво КО Проверка на знания, умения и компетентности 
от 8. клас

Тестова форма на кон-
трол

Оценка за 
индивидуална 
работа  

О
кт

ом
вр

и

3 2. Ценности НЗ – Познава и разграничава понятия като ценности 
и блага
– Познава философското начало на 
интерпретацията на ценности и ценностни 
системи (Сократ и софистите)

ценности 

блага

На учениците 
се дава възможност да:
– проблематизират раз-
лични видове опит
– анализират автентични 
философски текстове
– аргументират позиции-
те си
– правят обоснован избор
– зачитат аргументи раз-
лични от техните
– анализират съвместно 
проблемни ситуации
– работят в екип
– анализират текст
– решават морална  
дилема

Български език и литература, 
история и цивилизация
Умения за анализ на текст
Откриване на философски 
проблеми/теми в литератур-
ни и публицистични текстове 
– извличат философски идеи 
от нефилософски текстове,
произведения на изкуството,
културата, спорта, кино и 
жизнени ситуации

извличат философски
идеи от нефилософски
текстове, произведения на 
изкуството, културата,
спорта, кино и жизнени
ситуации

Беседа
Работа в 
малки групи
интерактивни 
методи
Анализ на 
текст
Анализ на 
казус

Оценки за 
индивидуална 
работа и 
работа по 
групи

4 Философски 
семинар: 
Ценности

ПДУ Затвърждаване на знания
Развиване на функционални умения 
и компетентности

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи, ана-
лиз на текст, 
жизнени 
ситуации и 
решаване 
на морална 
дилема

Участие 
в групови 
практически 
дейности 
(дискусии, 
казуси, 
проекти, 
дилеми, твор-
чески задачи)
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текст   
– Разбира значимостта на умението да се 
формулира и отстоява лична позиция в хода на 
дискусия и решаване на морална дилема. 

философски 
текст
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дебат
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На учениците 
се дава възможност 
да се запознаят с 
основни функционални 
и познавателни 
компетентности, които 
ще се изграждат през 
целия курс на обучение  
и през всички теми.

Откриване на 
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теми в литературни и 
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Н
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5 3. Норми НЗ – Познава и разграничава понятия като норма, 
релативизъм и фундаментализъм
– Проявява критичност и самокритичност към 
крайностите на релативизма и фундаментализма

норма 

традиции

релативи-
зъм

фундамен-
тализъм

На учениците 
се дава възможност да:
– проблематизират раз-
лични видове опит
– анализират автентични 
философски текстове
– аргументират позици-
ите си
– правят обоснован избор
– зачитат аргументи раз-
лични от техните
– анализират съвместно 
проблемни ситуации
– работят в екип
– анализират текст
– решават морална 
дилема

Български език и литература, 
история и цивилизация
Умения за анализ на текст
Откриване на философски 
проблеми /теми в литератур-
ни и публицистични текстове 
– извличат философски
идеи от нефилософски
текстове, произведения
на изкуството, културата,
спорта, кино и жизнени
ситуации интерпретират 
философски текст

Беседа
Работа в 
малки групи
интерактивни 
метод
Анализ на 
текст
Анализ на 
казус

Оценки за 
индивидуална 
работа и 
работа по 
групи)

6 Философски 
семинар: 
Норми

ПДУ Затвърждаване на знания
Развиване на функционални умения 
и компетентности

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи, анализ 
на текст, жиз-
нени ситуа-
ции и решава-
не на морална 
дилема

Участие 
в групови 
практически 
дейности 
(дискусии, 
казуси, 
проекти, 
дилеми, твор-
чески задачи)

7 3. Философско 
изследване и 
рационалност

НЗ – Разбира спецификата на философията като 
форма на рационалност и научно изследване
– Прави разлика между обосновани тези и слу-
чайни мнения
– Разбира нуждата от проверка на аргументите 
за дадена позиция и не допуска безкритично 
приемане на „готови“ отговори. 
– Осъзнава необходимостта от равнопоставеност 
но участниците в диалога.  

рационал-
ност 

диалог  

На учениците 
се дава възможност да:
– проблематизират раз-
лични видове опит
– анализират автентични 
философски текстове
– аргументират позици-
ите си
– правят обоснован избор
– зачитат аргументи раз-
лични от техните
– анализират съвместно 
проблемни ситуации.

Откриване на философски 
проблеми /теми в литератур-
ни и публицистични текстове 
– извличат философски
идеи от нефилософски
текстове, произведения
на изкуството, културата,
спорта, кино и жизнени
ситуации.

Беседа
Работа в мал-
ки групи
интерактивни 
метод
Анализ на 
текст
Анализ на 
казус

Участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)

Н
ое

мв
ри

8 Философски 
семинар: 
Философско 
изследване и 
рационалност

ПДУ Затвърждаване на знания
развиване на функционални умения 
и компетентности

– анализират съвместно 
проблемни ситуации
– извличат философски
идеи от нефилософски
текстове, произведения
на изкуството,
културата, спорта и 
жизнени ситуации
– работят в екип

Извличат
философски идеи от
нефилософски текстове,
произведения на изкуството,
културата, спорта, кино и 
жизнени ситуации

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи, анализ 
на текст, жиз-
нени ситуа-
ции и решава-
не на морална 
дилема

Участие 
в групови 
практически 
дейности 
(дискусии, 
казуси, 
проекти, 
дилеми, твор-
чески задачи)
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У
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а
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дм
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урочната  
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Компетентности като очаквани  
резултати от обучението

Нови 
понятия 

Контекст и дейности 
Методи и форми  

на оценяване
по теми и/или раздели

За
бе
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ж

ка
 

на ученика по целите 
на урока
(ресурси)

на ученика  
за МПВ  

(ресурси)

Методи и 
инструмен-

тариум
Форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Н
ое

мв
ри

5 3. Норми НЗ – Познава и разграничава понятия като норма, 
релативизъм и фундаментализъм
– Проявява критичност и самокритичност към 
крайностите на релативизма и фундаментализма

норма 

традиции

релативи-
зъм

фундамен-
тализъм

На учениците 
се дава възможност да:
– проблематизират раз-
лични видове опит
– анализират автентични 
философски текстове
– аргументират позици-
ите си
– правят обоснован избор
– зачитат аргументи раз-
лични от техните
– анализират съвместно 
проблемни ситуации
– работят в екип
– анализират текст
– решават морална 
дилема

Български език и литература, 
история и цивилизация
Умения за анализ на текст
Откриване на философски 
проблеми /теми в литератур-
ни и публицистични текстове 
– извличат философски
идеи от нефилософски
текстове, произведения
на изкуството, културата,
спорта, кино и жизнени
ситуации интерпретират 
философски текст

Беседа
Работа в 
малки групи
интерактивни 
метод
Анализ на 
текст
Анализ на 
казус

Оценки за 
индивидуална 
работа и 
работа по 
групи)

6 Философски 
семинар: 
Норми

ПДУ Затвърждаване на знания
Развиване на функционални умения 
и компетентности

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи, анализ 
на текст, жиз-
нени ситуа-
ции и решава-
не на морална 
дилема

Участие 
в групови 
практически 
дейности 
(дискусии, 
казуси, 
проекти, 
дилеми, твор-
чески задачи)

7 3. Философско 
изследване и 
рационалност

НЗ – Разбира спецификата на философията като 
форма на рационалност и научно изследване
– Прави разлика между обосновани тези и слу-
чайни мнения
– Разбира нуждата от проверка на аргументите 
за дадена позиция и не допуска безкритично 
приемане на „готови“ отговори. 
– Осъзнава необходимостта от равнопоставеност 
но участниците в диалога.  

рационал-
ност 

диалог  

На учениците 
се дава възможност да:
– проблематизират раз-
лични видове опит
– анализират автентични 
философски текстове
– аргументират позици-
ите си
– правят обоснован избор
– зачитат аргументи раз-
лични от техните
– анализират съвместно 
проблемни ситуации.

Откриване на философски 
проблеми /теми в литератур-
ни и публицистични текстове 
– извличат философски
идеи от нефилософски
текстове, произведения
на изкуството, културата,
спорта, кино и жизнени
ситуации.

Беседа
Работа в мал-
ки групи
интерактивни 
метод
Анализ на 
текст
Анализ на 
казус

Участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)

Н
ое

мв
ри

8 Философски 
семинар: 
Философско 
изследване и 
рационалност

ПДУ Затвърждаване на знания
развиване на функционални умения 
и компетентности

– анализират съвместно 
проблемни ситуации
– извличат философски
идеи от нефилософски
текстове, произведения
на изкуството,
културата, спорта и 
жизнени ситуации
– работят в екип

Извличат
философски идеи от
нефилософски текстове,
произведения на изкуството,
културата, спорта, кино и 
жизнени ситуации

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи, анализ 
на текст, жиз-
нени ситуа-
ции и решава-
не на морална 
дилема

Участие 
в групови 
практически 
дейности 
(дискусии, 
казуси, 
проекти, 
дилеми, твор-
чески задачи)
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М
ес

ец

У
че

бн
а

се
дм

иц
а Тема на  

урочната  
единица  У

ро
чн

а 
 

ед
ин

иц
а 

за

Компетентности като очаквани  
резултати от обучението

Нови 
понятия 

Контекст и дейности 
Методи и форми  

на оценяване
по теми и/или раздели

За
бе

ле
ж

ка
 

на ученика по целите 
на урока
(ресурси)

на ученика  
за МПВ  

(ресурси)

Методи и 
инструмен-

тариум
Форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Н
ое

мв
ри

9 Обобщение: 
Философия, 
ценности, 
норми 

УОЗ Затвърждаване на знания
развиване на функционални умения 
и компетентности

Търсене и критична 
оценка на информация в 
интернет и философски 
текстове
Анализ на текст

Систематизира,
Дискусия, демонстрира уме-
ние за справяне в житейска 
ситуация

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

Участие 
в групови 
практически 
дейности 
(дискусии, 
казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)

10 Контролна 
работа

КО Проверка на знания, умения и компетентности Писмено изпитване Оценка за 
индивидуал на 
работа 

Н
ое

мв
ри

11 4. Свобода и 
воля

НЗ – разбира свободата на волята едновременно 
като основна ценност и като философски про-
блем
– познава поне две алтернативни теории 
за свободата (Августин, Кант, Хегел, Сартр)
– дава примери за причинни отношения 
и за отношения на свобода
– разграничава негативна (свобода от) 
и позитивна свобода (свобода за) 

свобода

воля

необходи-
мост 

На учениците 
се дава възможност да:
– проблематизират раз-
лични видове опит
– анализират автентични 
текстове
– аргументират позици-
ите си
– правят обоснован избор
– зачитат аргументи раз-
лични от техните
– анализират съвместно 
проблемни ситуации

Откриване на 
морални проблеми/
теми в литературни и 
публицистични текстове 
разпознават морална
проблематика от
произведения на изкуството,
културата, спорта, кино и 
жизнени ситуации

Беседа
Работа в 
малки групи
интерактивни 
метод
Анализ на 
текст
Презентации 

Участие 
в групови 
практически 
дейности 
(дискусии, 
казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)

12 Философски 
семинар: 
Свобода и 
воля

ПДУ Затвърждаване на знания
развиване на функционални умения 
и компетентности

На учениците 
се дава възможност да:
– проблематизират раз-
лични видове опит
– анализират автентични 
текстове
– аргументират позици-
ите си
– правят обоснован избор
– зачитат аргументи раз-
лични от техните
– анализират съвместно 
проблемни ситуации

Откриване на етически про-
блеми/теми в литературни 
и публицистични текстове 
разпознават морална 
проблематика от
произведения на изкуството,
културата, спорта, кино и 
жизнени ситуации

Работа в мал-
ки групи
интерактивни 
метод
Анализ на 
текст
Сократически 
диалог 

Участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
творчески 
задачи)
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У
че

бн
а

се
дм

иц
а Тема на  

урочната  
единица  У

ро
чн
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иц
а 

за

Компетентности като очаквани  
резултати от обучението

Нови 
понятия 

Контекст и дейности 
Методи и форми  

на оценяване
по теми и/или раздели

За
бе

ле
ж

ка
 

на ученика по целите 
на урока
(ресурси)

на ученика  
за МПВ  

(ресурси)

Методи и 
инструмен-

тариум
Форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Н
ое

мв
ри

9 Обобщение: 
Философия, 
ценности, 
норми 

УОЗ Затвърждаване на знания
развиване на функционални умения 
и компетентности

Търсене и критична 
оценка на информация в 
интернет и философски 
текстове
Анализ на текст

Систематизира,
Дискусия, демонстрира уме-
ние за справяне в житейска 
ситуация

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

Участие 
в групови 
практически 
дейности 
(дискусии, 
казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)

10 Контролна 
работа

КО Проверка на знания, умения и компетентности Писмено изпитване Оценка за 
индивидуал на 
работа 

Н
ое

мв
ри

11 4. Свобода и 
воля

НЗ – разбира свободата на волята едновременно 
като основна ценност и като философски про-
блем
– познава поне две алтернативни теории 
за свободата (Августин, Кант, Хегел, Сартр)
– дава примери за причинни отношения 
и за отношения на свобода
– разграничава негативна (свобода от) 
и позитивна свобода (свобода за) 

свобода

воля

необходи-
мост 

На учениците 
се дава възможност да:
– проблематизират раз-
лични видове опит
– анализират автентични 
текстове
– аргументират позици-
ите си
– правят обоснован избор
– зачитат аргументи раз-
лични от техните
– анализират съвместно 
проблемни ситуации

Откриване на 
морални проблеми/
теми в литературни и 
публицистични текстове 
разпознават морална
проблематика от
произведения на изкуството,
културата, спорта, кино и 
жизнени ситуации

Беседа
Работа в 
малки групи
интерактивни 
метод
Анализ на 
текст
Презентации 

Участие 
в групови 
практически 
дейности 
(дискусии, 
казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)

12 Философски 
семинар: 
Свобода и 
воля

ПДУ Затвърждаване на знания
развиване на функционални умения 
и компетентности

На учениците 
се дава възможност да:
– проблематизират раз-
лични видове опит
– анализират автентични 
текстове
– аргументират позици-
ите си
– правят обоснован избор
– зачитат аргументи раз-
лични от техните
– анализират съвместно 
проблемни ситуации

Откриване на етически про-
блеми/теми в литературни 
и публицистични текстове 
разпознават морална 
проблематика от
произведения на изкуството,
културата, спорта, кино и 
жизнени ситуации

Работа в мал-
ки групи
интерактивни 
метод
Анализ на 
текст
Сократически 
диалог 

Участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
творчески 
задачи)
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ж
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тариум
Форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13 5. Отговорност НЗ Осъзнава отговорността, с която е обвързан 
автономният морален избор 

избор 

отговорност

– анализират автентични 
текстове
– аргументират позици-
ите си
– правят обоснован избор
– зачитат аргументи раз-
лични от техните
– анализират съвместно 
проблемни ситуации

Откриване на етически про-
блеми/теми в литературни 
и публицистични текстове 
разпознават морална
проблематика от
произведения на изкуството, 
културата, спорта, кино и 
жизнени ситуации

Беседа
Работа в мал-
ки групи
интерактивни 
метод
Анализ на 
текст
Анализ на 
казус

участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)

14 Философски 
семинар:
Отговорност

ПДУ Затвърждаване на знания
развиване на функционални умения 
и компетентности

На учениците 
се дава възможност да:
– проблематизират раз-
лични видове опит
– анализират автентични 
текстове
– аргументират позици-
ите си
– правят обоснован избор
– зачитат аргументи раз-
лични от техните
– анализират съвместно 
проблемни ситуации

Дискусия 
Работа в мал-
ки групи
интерактивни 
метод
Анализ на 
текст
Презентации 

участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)

Ян
уа

ри

15 6. Етика 
и морал

НЗ – Познава спецификата на етиката като фило-
софска дисциплина и на понятието морал като 
порядък, основан на ценности, валидни за общ-
ността
– Анализира античните възгледи (Сократ, Арис-
тотел) за добрия живот и справедливостта
– Разбира споделените ценности в общността и 
прави своя етичен избор. 
 

етика

морал

морална 
норма

морална 
ценност
 

анализират автентични 
текстове
– аргументират позици-
ите си
– правят обоснован избор
– зачитат аргументи раз-
лични от техните
– анализират съвместно 
проблемни ситуации

Откриване на етически про-
блеми/теми в литературни 
и публицистични текстове 
разпознават
морална проблематика от
произведения на изкуството,
културата, спорта, кино и 
жизнени ситуации

Беседа
Работа в мал-
ки групи
интерактивни 
метод
Анализ на 
текст
Анализ на 
казус

участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)

16 Философски 
семинар:
Етика и морал

ПДУ Затвърждаване на знания
развиване на функционални умения 
и компетентности

На учениците 
се дава възможност да:
проблематизират различ-
ни видове опит

Работа в мал-
ки групи
интерактивни 
метод
Анализ на 
текст
Презентации 

участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (казуси, 
презентации, 
творчески 
задачи)
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У
че
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а

се
дм

иц
а Тема на  

урочната  
единица  У

ро
чн
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ед
ин

иц
а 

за

Компетентности като очаквани  
резултати от обучението

Нови 
понятия 

Контекст и дейности 
Методи и форми  

на оценяване
по теми и/или раздели

За
бе

ле
ж

ка
 

на ученика по целите 
на урока
(ресурси)

на ученика  
за МПВ  

(ресурси)

Методи и 
инструмен-

тариум
Форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13 5. Отговорност НЗ Осъзнава отговорността, с която е обвързан 
автономният морален избор 

избор 

отговорност

– анализират автентични 
текстове
– аргументират позици-
ите си
– правят обоснован избор
– зачитат аргументи раз-
лични от техните
– анализират съвместно 
проблемни ситуации

Откриване на етически про-
блеми/теми в литературни 
и публицистични текстове 
разпознават морална
проблематика от
произведения на изкуството, 
културата, спорта, кино и 
жизнени ситуации

Беседа
Работа в мал-
ки групи
интерактивни 
метод
Анализ на 
текст
Анализ на 
казус

участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)

14 Философски 
семинар:
Отговорност

ПДУ Затвърждаване на знания
развиване на функционални умения 
и компетентности

На учениците 
се дава възможност да:
– проблематизират раз-
лични видове опит
– анализират автентични 
текстове
– аргументират позици-
ите си
– правят обоснован избор
– зачитат аргументи раз-
лични от техните
– анализират съвместно 
проблемни ситуации

Дискусия 
Работа в мал-
ки групи
интерактивни 
метод
Анализ на 
текст
Презентации 

участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)

Ян
уа

ри

15 6. Етика 
и морал

НЗ – Познава спецификата на етиката като фило-
софска дисциплина и на понятието морал като 
порядък, основан на ценности, валидни за общ-
ността
– Анализира античните възгледи (Сократ, Арис-
тотел) за добрия живот и справедливостта
– Разбира споделените ценности в общността и 
прави своя етичен избор. 
 

етика

морал

морална 
норма

морална 
ценност
 

анализират автентични 
текстове
– аргументират позици-
ите си
– правят обоснован избор
– зачитат аргументи раз-
лични от техните
– анализират съвместно 
проблемни ситуации

Откриване на етически про-
блеми/теми в литературни 
и публицистични текстове 
разпознават
морална проблематика от
произведения на изкуството,
културата, спорта, кино и 
жизнени ситуации

Беседа
Работа в мал-
ки групи
интерактивни 
метод
Анализ на 
текст
Анализ на 
казус

участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)

16 Философски 
семинар:
Етика и морал

ПДУ Затвърждаване на знания
развиване на функционални умения 
и компетентности

На учениците 
се дава възможност да:
проблематизират различ-
ни видове опит

Работа в мал-
ки групи
интерактивни 
метод
Анализ на 
текст
Презентации 

участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (казуси, 
презентации, 
творчески 
задачи)
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се
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иц
а Тема на  

урочната  
единица  У

ро
чн

а 
 

ед
ин

иц
а 

за

Компетентности като очаквани  
резултати от обучението

Нови 
понятия 

Контекст и дейности 
Методи и форми  

на оценяване
по теми и/или раздели

За
бе

ле
ж

ка
 

на ученика по целите 
на урока
(ресурси)

на ученика  
за МПВ  

(ресурси)

Методи и 
инструмен-

тариум
Форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

17 7. Добро и зло НЗ – Познава поне две концепции за добро и зло 
(християнство, модерен релативизъм)
– Различавате понятията за добро и зло в светов-
ните религии
– проявява нагласа за отговорно решаване на 
морални казуси в конкретни ситуации.

добро

зло

– анализират автентични 
текстове
– аргументират позици-
ите си
– правят обоснован избор
– зачитат аргументи раз-
лични от техните
– анализират съвместно 
проблемни ситуации

Откриване на етически про-
блеми/теми в литературни 
и публицистични текстове 
разпознават морална
проблематика от
произведения на изкуството,
културата, спорта, кино и 
жизнени ситуации

Беседа
Работа в мал-
ки групи
интерактивни 
метод
Анализ на 
текст
Анализ на 
казус

участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)

18 Философски 
семинар:
Добро и зло

ПДУ Затвърждаване на знания
развиване на функционални умения 
и компетентности

На учениците 
се дава възможност да:
– проблематизират раз-
лични видове опит
– решават морални казу-
си и дилеми в конкретни 
ситуации

Беседа
Работа в мал-
ки групи
интерактивни 
метод
Анализ на 
текст
Презентации 
дискусия

участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)

Ф
ев

ру
ар

и

19 8. Достойн-
ство

ПДУ  Формира морална чувствителност в човешките 
отношения
Разбира уважението като основна регулативна 
нагласа в отношенията между хората

уважение

достойн-
ство

– анализират автентични 
текстове
– аргументират позици-
ите си
– правят обоснован избор
– зачитат аргументи раз-
лични от техните
– анализират съвместно 
проблемни ситуации

Откриване на етически про-
блеми/теми в литературни 
и публицистични текстове 
разпознават
морална проблематика от
произведения на изкуството,
културата, спорта, кино и 
жизнени ситуации

Беседа
Работа в мал-
ки групи
интерактивни 
метод
Анализ на 
текст
Анализ на 
казус

участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)

20 Философски 
семинар: Дос-
тойнство

УОЗ Затвърждаване на знания
развиване на функционални умения 
и компетентности

Дискусия, решаване на 
дилема, анализ на фило-
софски текст
Анализ на текст

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)
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Компетентности като очаквани  
резултати от обучението
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Контекст и дейности 
Методи и форми  

на оценяване
по теми и/или раздели

За
бе

ле
ж

ка
 

на ученика по целите 
на урока
(ресурси)

на ученика  
за МПВ  

(ресурси)

Методи и 
инструмен-

тариум
Форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

17 7. Добро и зло НЗ – Познава поне две концепции за добро и зло 
(християнство, модерен релативизъм)
– Различавате понятията за добро и зло в светов-
ните религии
– проявява нагласа за отговорно решаване на 
морални казуси в конкретни ситуации.

добро

зло

– анализират автентични 
текстове
– аргументират позици-
ите си
– правят обоснован избор
– зачитат аргументи раз-
лични от техните
– анализират съвместно 
проблемни ситуации

Откриване на етически про-
блеми/теми в литературни 
и публицистични текстове 
разпознават морална
проблематика от
произведения на изкуството,
културата, спорта, кино и 
жизнени ситуации

Беседа
Работа в мал-
ки групи
интерактивни 
метод
Анализ на 
текст
Анализ на 
казус

участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)

18 Философски 
семинар:
Добро и зло

ПДУ Затвърждаване на знания
развиване на функционални умения 
и компетентности

На учениците 
се дава възможност да:
– проблематизират раз-
лични видове опит
– решават морални казу-
си и дилеми в конкретни 
ситуации

Беседа
Работа в мал-
ки групи
интерактивни 
метод
Анализ на 
текст
Презентации 
дискусия

участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)

Ф
ев

ру
ар

и

19 8. Достойн-
ство

ПДУ  Формира морална чувствителност в човешките 
отношения
Разбира уважението като основна регулативна 
нагласа в отношенията между хората

уважение

достойн-
ство

– анализират автентични 
текстове
– аргументират позици-
ите си
– правят обоснован избор
– зачитат аргументи раз-
лични от техните
– анализират съвместно 
проблемни ситуации

Откриване на етически про-
блеми/теми в литературни 
и публицистични текстове 
разпознават
морална проблематика от
произведения на изкуството,
културата, спорта, кино и 
жизнени ситуации

Беседа
Работа в мал-
ки групи
интерактивни 
метод
Анализ на 
текст
Анализ на 
казус

участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)

20 Философски 
семинар: Дос-
тойнство

УОЗ Затвърждаване на знания
развиване на функционални умения 
и компетентности

Дискусия, решаване на 
дилема, анализ на фило-
софски текст
Анализ на текст

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)
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резултати от обучението
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Контекст и дейности 
Методи и форми  

на оценяване
по теми и/или раздели

За
бе

ле
ж

ка
 

на ученика по целите 
на урока
(ресурси)

на ученика  
за МПВ  

(ресурси)

Методи и 
инструмен-

тариум
Форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

21 9. Добродете-
ли и задълже-
ния към мен 
самия

НЗ – дефинира понятието за добродетел
– прилага концепцията на Аристотел за доброде-
телта като средина между две крайности  
(на недостига и на излишъка) за оценка на лич-
ния си опит

добродетел

порок

– анализират автентични 
текстове
– аргументират позици-
ите си
– правят обоснован избор
– зачитат аргументи раз-
лични от техните
– анализират съвместно 
проблемни ситуации

Откриване на етически про-
блеми/теми в литературни 
и публицистични текстове 
разпознават
морална проблематика от
произведения на изкуството,
културата, спорта, кино и 
жизнени ситуации

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)

М
ар

т

22 Философски 
семинар: 
Добродетели 
и задължения 
към мен самия

ПДУ Затвърждаване на знания
развиване на функционални умения 
и компетентности

На учениците 
се дава възможност да:
проблематизират различ-
ни видове опит
Дискусия, решаване на 
дилема, анализ на фило-
софски текст
Анализ на текст

Беседа
Работа в мал-
ки групи
интерактивни 
метод
Анализ на 
текст
Морални 
дилеми 

участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)

23 10. Доброде-
тели и задъл-
жения към  
другите

НЗ Проявява нагласа за отговорно решаване 
на морални казуси в конкретни ситуации

справедли-
вост

толерант-
ност

анализират автентични 
текстове
– аргументират позици-
ите си
– правят обоснован избор
– зачитат аргументи раз-
лични от техните
–  анализират съвместно 
проблемни ситуации

Откриване на етически про-
блеми/теми в литературни 
и публицистични текстове 
разпознават морална
проблематика от
произведения на изкуството,
културата, спорта, кино и 
жизнени ситуации

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)

24 Философски 
семинар: 
Добродетели 
и задължения 
към другите

ПДУ Затвърждаване на знания
развиване на функционални умения 
и компетентности

На учениците 
се дава възможност да:
– проблематизират раз-
лични видове опит
– анализират автентични 
текстове
– аргументират позици-
ите си
– правят обоснован избор
– зачитат аргументи раз-
лични от техните
–  анализират съвместно 
проблемни ситуации

Беседа
Работа в мал-
ки групи
интерактивни 
метод
Анализ на 
текст
Презентации
Морални 
дилеми 

участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)
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(ресурси)

Методи и 
инструмен-

тариум
Форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

21 9. Добродете-
ли и задълже-
ния към мен 
самия

НЗ – дефинира понятието за добродетел
– прилага концепцията на Аристотел за доброде-
телта като средина между две крайности  
(на недостига и на излишъка) за оценка на лич-
ния си опит

добродетел

порок

– анализират автентични 
текстове
– аргументират позици-
ите си
– правят обоснован избор
– зачитат аргументи раз-
лични от техните
– анализират съвместно 
проблемни ситуации

Откриване на етически про-
блеми/теми в литературни 
и публицистични текстове 
разпознават
морална проблематика от
произведения на изкуството,
културата, спорта, кино и 
жизнени ситуации

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)

М
ар

т

22 Философски 
семинар: 
Добродетели 
и задължения 
към мен самия

ПДУ Затвърждаване на знания
развиване на функционални умения 
и компетентности

На учениците 
се дава възможност да:
проблематизират различ-
ни видове опит
Дискусия, решаване на 
дилема, анализ на фило-
софски текст
Анализ на текст

Беседа
Работа в мал-
ки групи
интерактивни 
метод
Анализ на 
текст
Морални 
дилеми 

участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)

23 10. Доброде-
тели и задъл-
жения към  
другите

НЗ Проявява нагласа за отговорно решаване 
на морални казуси в конкретни ситуации

справедли-
вост

толерант-
ност

анализират автентични 
текстове
– аргументират позици-
ите си
– правят обоснован избор
– зачитат аргументи раз-
лични от техните
–  анализират съвместно 
проблемни ситуации

Откриване на етически про-
блеми/теми в литературни 
и публицистични текстове 
разпознават морална
проблематика от
произведения на изкуството,
културата, спорта, кино и 
жизнени ситуации

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)

24 Философски 
семинар: 
Добродетели 
и задължения 
към другите

ПДУ Затвърждаване на знания
развиване на функционални умения 
и компетентности

На учениците 
се дава възможност да:
– проблематизират раз-
лични видове опит
– анализират автентични 
текстове
– аргументират позици-
ите си
– правят обоснован избор
– зачитат аргументи раз-
лични от техните
–  анализират съвместно 
проблемни ситуации

Беседа
Работа в мал-
ки групи
интерактивни 
метод
Анализ на 
текст
Презентации
Морални 
дилеми 

участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)
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М
ес

ец

У
че

бн
а

се
дм

иц
а Тема на  

урочната  
единица  У

ро
чн

а 
 

ед
ин

иц
а 

за

Компетентности като очаквани  
резултати от обучението

Нови 
понятия 

Контекст и дейности 
Методи и форми  

на оценяване
по теми и/или раздели

За
бе

ле
ж

ка
 

на ученика по целите 
на урока
(ресурси)

на ученика  
за МПВ  

(ресурси)

Методи и 
инструмен-

тариум
Форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

25 11. Смисъл на 
живота

НЗ – ориентира се в различните цели на човешкия 
живот – лично щастие, удоволствие, полза, дълг 
(напр. евдемонизъм, хедонизъм, утилитаризъм, 
етика на дълга)
– умее да прилага етически понятия за осмисля-
не на личния си опит (семейство, приятелство, 
любов)
– обоснова лична позиция за смисъла на живота
– проявява отвореност и разбиране към различи-
ето в целите и смисъла на човешкия живот

щастие 
удоволст-
вие 
смисъл на 
живота 
дълг 
грижа 
полза 
приятелство 
любов 

– анализират автентични 
текстове
– аргументират позици-
ите си
– правят обоснован избор
– зачитат аргументи раз-
лични от техните
– анализират съвместно 
проблемни ситуации 

Откриване на етически про-
блеми/теми в литературни 
и публицистични текстове 
разпознават морална 
проблематика от
произведения на изкуството,
културата, спорта, кино и 
жизнени ситуации

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)

А
пр

ил

26 Философски 
семинар: Сми-
съл на живота

ПДУ Затвърждаване на знания
развиване на функционални умения 
и компетентности

На учениците се дава 
възможност да:
– проблематизират раз-
лични видове опит
– анализират автентични 
текстове
– аргументират позици-
ите си
– анализират съвместно 
проблемни ситуации

Работа в мал-
ки групи
интерактивни 
метод
Анализ на 
текст
Презентации
Морални 
дилеми

участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)

27 Обобщение: 
Свобода, нор-
ми и човешки 
цели

УОЗ Затвърждаване на знания
развиване на функционални умения 
и компетентности

Търсене и критична 
оценка на информация в 
интернет и философски 
текстове
Анализ на текст

Систематизира,
Дискусия, демонстрира уме-
ние за справяне в житейска 
ситуация

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)

28 Контролна 
работа

КО Проверка на знания, умения и компетентности Писмено изпитване Оценка за 
индивидуална 
работа 
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М
ес

ец

У
че

бн
а

се
дм

иц
а Тема на  

урочната  
единица  У

ро
чн

а 
 

ед
ин

иц
а 

за

Компетентности като очаквани  
резултати от обучението

Нови 
понятия 

Контекст и дейности 
Методи и форми  

на оценяване
по теми и/или раздели

За
бе

ле
ж

ка
 

на ученика по целите 
на урока
(ресурси)

на ученика  
за МПВ  

(ресурси)

Методи и 
инструмен-

тариум
Форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

25 11. Смисъл на 
живота

НЗ – ориентира се в различните цели на човешкия 
живот – лично щастие, удоволствие, полза, дълг 
(напр. евдемонизъм, хедонизъм, утилитаризъм, 
етика на дълга)
– умее да прилага етически понятия за осмисля-
не на личния си опит (семейство, приятелство, 
любов)
– обоснова лична позиция за смисъла на живота
– проявява отвореност и разбиране към различи-
ето в целите и смисъла на човешкия живот

щастие 
удоволст-
вие 
смисъл на 
живота 
дълг 
грижа 
полза 
приятелство 
любов 

– анализират автентични 
текстове
– аргументират позици-
ите си
– правят обоснован избор
– зачитат аргументи раз-
лични от техните
– анализират съвместно 
проблемни ситуации 

Откриване на етически про-
блеми/теми в литературни 
и публицистични текстове 
разпознават морална 
проблематика от
произведения на изкуството,
културата, спорта, кино и 
жизнени ситуации

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)

А
пр

ил

26 Философски 
семинар: Сми-
съл на живота

ПДУ Затвърждаване на знания
развиване на функционални умения 
и компетентности

На учениците се дава 
възможност да:
– проблематизират раз-
лични видове опит
– анализират автентични 
текстове
– аргументират позици-
ите си
– анализират съвместно 
проблемни ситуации

Работа в мал-
ки групи
интерактивни 
метод
Анализ на 
текст
Презентации
Морални 
дилеми

участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)

27 Обобщение: 
Свобода, нор-
ми и човешки 
цели

УОЗ Затвърждаване на знания
развиване на функционални умения 
и компетентности

Търсене и критична 
оценка на информация в 
интернет и философски 
текстове
Анализ на текст

Систематизира,
Дискусия, демонстрира уме-
ние за справяне в житейска 
ситуация

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)

28 Контролна 
работа

КО Проверка на знания, умения и компетентности Писмено изпитване Оценка за 
индивидуална 
работа 
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М
ес

ец

У
че

бн
а

се
дм

иц
а Тема на  

урочната  
единица  У

ро
чн

а 
 

ед
ин

иц
а 

за

Компетентности като очаквани  
резултати от обучението

Нови 
понятия 

Контекст и дейности 
Методи и форми  

на оценяване
по теми и/или раздели

За
бе

ле
ж

ка
 

на ученика по целите 
на урока
(ресурси)

на ученика  
за МПВ  

(ресурси)

Методи и 
инструмен-

тариум
Форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

М
ай

29 12. Естетика 
и естетически 
категории

НЗ – Познава основни естетически категории и по-
нятия. 
– Умее да различава естетически и етически 
ценности
– Умее да дава и аргументира естетическа оцен-
ка на предмет от ежедневието или на произведе-
ния на изкуството
– проявява желание да интерпретира естетически 
своя опит 

естетическо

красиво

грозно

възвишено

вкус 

– анализират автентични 
текстове
– аргументират позици-
ите си
– анализират съвместно 
проблемни ситуации
Участват в дискусия  и 
сократически разговор

Откриване на етически и 
естетически ценности в ли-
тературни и публицистични 
текстове Разпознават
морална и естетическа
проблематика в
произведения на изкуството,
културата, спорта, кино и 
жизнени ситуации

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)

30 Философски 
семинар:
Естетика и 
естетически 
категории

ПДУ Затвърждаване на знания
развиване на функционални умения 
и компетентности

На учениците 
се дава възможност да:
– проблематизират раз-
лични видове опит
– анализират автентични 
текстове
Участват в дискусия  и 
сократически разговор

Беседа
Работа в мал-
ки групи
интерактивни 
метод
Анализ на 
текст
Презентации 

участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)

31 13.Що е изку-
ство? 

НЗ – Познава основни аспекти на поне две фило-
софски теории за изкуството (напр. Аристотел, 
Кант, Хегел или Ницше)
– Познава различните социални и светогледни 
роли, които изкуството може да изпълнява. 

изкуство  
творец
творчество

– анализират автентични 
текстове
– аргументират позици-
ите си
– правят обоснован избор
– участват в дискусия

Откриване на естетически 
ценности в литературни и 
публицистични текстове 
Разпознават естетическа
проблематика в
произведения на изкуството,
културата, спорта, кино и 
жизнени ситуации
Разграничават изкуство от 
природа и техника

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)

32 Философски 
семинар: Що е 
изкуство

ПДУ Затвърждаване на знания
развиване на функционални умения 
и компетентности

На учениците 
се дава възможност да:
– проблематизират раз-
лични видове опит
– анализират автентични 
текстове
Участват в дискусия

Беседа
Работа в мал-
ки групи
интерактивни 
метод
Анализ на 
текст
Презентации 

участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи



23

М
ес

ец

У
че
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Компетентности като очаквани  
резултати от обучението

Нови 
понятия 

Контекст и дейности 
Методи и форми  

на оценяване
по теми и/или раздели

За
бе

ле
ж

ка
 

на ученика по целите 
на урока
(ресурси)

на ученика  
за МПВ  

(ресурси)

Методи и 
инструмен-

тариум
Форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

М
ай

29 12. Естетика 
и естетически 
категории

НЗ – Познава основни естетически категории и по-
нятия. 
– Умее да различава естетически и етически 
ценности
– Умее да дава и аргументира естетическа оцен-
ка на предмет от ежедневието или на произведе-
ния на изкуството
– проявява желание да интерпретира естетически 
своя опит 

естетическо

красиво

грозно

възвишено

вкус 

– анализират автентични 
текстове
– аргументират позици-
ите си
– анализират съвместно 
проблемни ситуации
Участват в дискусия  и 
сократически разговор

Откриване на етически и 
естетически ценности в ли-
тературни и публицистични 
текстове Разпознават
морална и естетическа
проблематика в
произведения на изкуството,
културата, спорта, кино и 
жизнени ситуации

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)

30 Философски 
семинар:
Естетика и 
естетически 
категории

ПДУ Затвърждаване на знания
развиване на функционални умения 
и компетентности

На учениците 
се дава възможност да:
– проблематизират раз-
лични видове опит
– анализират автентични 
текстове
Участват в дискусия  и 
сократически разговор

Беседа
Работа в мал-
ки групи
интерактивни 
метод
Анализ на 
текст
Презентации 

участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)

31 13.Що е изку-
ство? 

НЗ – Познава основни аспекти на поне две фило-
софски теории за изкуството (напр. Аристотел, 
Кант, Хегел или Ницше)
– Познава различните социални и светогледни 
роли, които изкуството може да изпълнява. 

изкуство  
творец
творчество

– анализират автентични 
текстове
– аргументират позици-
ите си
– правят обоснован избор
– участват в дискусия

Откриване на естетически 
ценности в литературни и 
публицистични текстове 
Разпознават естетическа
проблематика в
произведения на изкуството,
културата, спорта, кино и 
жизнени ситуации
Разграничават изкуство от 
природа и техника

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи)

32 Философски 
семинар: Що е 
изкуство

ПДУ Затвърждаване на знания
развиване на функционални умения 
и компетентности

На учениците 
се дава възможност да:
– проблематизират раз-
лични видове опит
– анализират автентични 
текстове
Участват в дискусия

Беседа
Работа в мал-
ки групи
интерактивни 
метод
Анализ на 
текст
Презентации 

участие в 
групови прак-
тически дей-
ности (диску-
сии, казуси, 
проекти, 
презентации, 
творчески 
задачи
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Ю
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33 14.Изкуствата НЗ – осъзнава възможностите на различните изку-
ства да изразяват светогледни и екзистенциални 
проблеми и да разпознава философски проблеми 
в произведения на изкуството
– оценява възможността да изразява идеите си 
чрез средствата на изкуството

художест-
вено произ-
ведение

катарзис 

– анализират автентични 
текстове
– аргументират позици-
ите си
– зачитат аргументи раз-
лични от техните
-- анализират съвместно 
проблемни ситуации

Откриване на естетически 
ценности в литературни и 
публицистични текстове 
Разпознават естетическа
проблематика в произведе-
ния на изкуството,
културата, спорта, кино и 
жизнени ситуации

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

участие в гру-
пови практи-
чески дейнос-
ти (дискусии, 
казуси, проек-
ти, презента-
ции, творчески 
задачи)

34 Философски 
семинар: Из-
куствата

ПДУ Затвърждаване на знания
развиване на функционални умения 
и компетентности

На учениците 
се дава възможност да:
анализират произведения 
на изкуствата 
– анализират автентични 
текстове
– дискутират

Беседа
Работа в мал-
ки групи
интерактивни 
метод
Анализ на 
текст
Презентации 

участие в гру-
пови практи-
чески дейнос-
ти (дискусии, 
казуси, проек-
ти, презента-
ции, творчески 
задачи

35 Обобщение: 
Красотата и 
изкуството 
като философ-
ски проблем 
Презентации и 
проекти

ПДУ Затвърждаване на знания
развиване на функционални умения 
и компетентности

Правят проекти и презен-
тират произведения на 
изкуството, дискутират

Работят в екип Индивидуал-
ни групови 
задачи

презентации

36 Изходно ниво КО Индивидуал-
ни писмени 
задачи

Писмено из-
питване

Разработил: ...................................................................... (Име, фамилия, подпис) 

Пояснителни бележки: 
1. Годишното тематично разпределение се разработва от преподаващия учител за всяка учеб-

на година и за всеки клас (а при необходимост – и по паралелки), като се отчитат интересите на 
учениците и спецификата на образователната среда. 

2. Годишното тематично разпределение на учителя по т. 1 се утвърждава от директора на 
училището преди началото на учебната година. 

3. В колона 1 се записва учебният месец. Седмиците в 1 учебен месец трябва да са съобразени 
с графика на учебното време. 

4. В колона 2 се посочва учебната седмица по ред, като следва да се отчита броят на учебните 
седмици по заповед на министъра за графика на учебното време. Всяка учебна седмица се отчита 
1 учебен час.

5. В колона 3 се посочва темата на урочната единица, като тя трябва да отговаря на темата, 
записана в дневника. Темата на урочната единица се определя от учителя и може да не е същата 
като темата на урока в учебника или темата в учебната програма. 

6. В колона 4 се посочва урочната единица, като за ориентир може да се използва съответната 
таблица в учебната програма за препоръчителното процентно разпределение. 
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33 14.Изкуствата НЗ – осъзнава възможностите на различните изку-
ства да изразяват светогледни и екзистенциални 
проблеми и да разпознава философски проблеми 
в произведения на изкуството
– оценява възможността да изразява идеите си 
чрез средствата на изкуството

художест-
вено произ-
ведение

катарзис 

– анализират автентични 
текстове
– аргументират позици-
ите си
– зачитат аргументи раз-
лични от техните
-- анализират съвместно 
проблемни ситуации

Откриване на естетически 
ценности в литературни и 
публицистични текстове 
Разпознават естетическа
проблематика в произведе-
ния на изкуството,
културата, спорта, кино и 
жизнени ситуации

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

участие в гру-
пови практи-
чески дейнос-
ти (дискусии, 
казуси, проек-
ти, презента-
ции, творчески 
задачи)

34 Философски 
семинар: Из-
куствата

ПДУ Затвърждаване на знания
развиване на функционални умения 
и компетентности

На учениците 
се дава възможност да:
анализират произведения 
на изкуствата 
– анализират автентични 
текстове
– дискутират

Беседа
Работа в мал-
ки групи
интерактивни 
метод
Анализ на 
текст
Презентации 

участие в гру-
пови практи-
чески дейнос-
ти (дискусии, 
казуси, проек-
ти, презента-
ции, творчески 
задачи

35 Обобщение: 
Красотата и 
изкуството 
като философ-
ски проблем 
Презентации и 
проекти

ПДУ Затвърждаване на знания
развиване на функционални умения 
и компетентности

Правят проекти и презен-
тират произведения на 
изкуството, дискутират

Работят в екип Индивидуал-
ни групови 
задачи

презентации

36 Изходно ниво КО Индивидуал-
ни писмени 
задачи

Писмено из-
питване

Разработил: ...................................................................... (Име, фамилия, подпис) 
7. В колона 5 се описват накратко компетентностите като очаквани резултати от обучението 

в рамките на конкретната урочна единица/раздел. 
8. В колона 6 се описват новите понятия за конкретната урочна единица (ако има такива). 
9. В колона 7 се записват учебни дейности, свързани с преподаване на нов учебен материал, 

упражнения, преговор, както и за гарантиране на изпълнението на учебната програма в съответ-
ствие с предвиденото в раздел „Дейности за придобиване на ключови компетентности и меж-
дупредметни връзки“ на съответната учебна програма. 

10. В колона 8 се посочват методите и формите за оценяване (те може да са свързани с кон-
кретната тема на урочната единица, но може и да са ориентирани към цял раздел) при спазване на 
ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците, както и за оценяване на другите 
дейности (домашни работи, лабораторни упражнения, семинари, работа по проекти и др.) и при 
отчитане на съотношението при формиране на срочна и годишна оценка в раздел „Специфични 
методи и форми за оценяване на постиженията на учениците“ на съответната учебна програма.  

11. При възникнали обстоятелства от обективен характер годишното тематично разпределе-
ние подлежи на изменение, допълнение и преструктуриране, което се отразява в колона 9 или в 
допълнителна таблица и се утвърждава допълнително от директора на училището при спазване 
на препоръчителното процентно разпределение на задължителните учебни часове за годината.
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III. МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИТЕ  
 ЗА НОВИ ЗНАНИЯ

УВОД

Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: учениците да се запознаят с основни 
функционални и познавателни компетентности, които ще се изграждат през це-
лия курс на обучение и през всички теми.

Задачи на урока (подцели): учениците да:
• познават основни изисквания за анализ и създаване на философски текст, 

участие в дискусия, анализ на казус, работа по проект и публично представяне
• разбират значимостта на умението да се формулират проблеми в хода на 

анализа на казус, на анализа и на създаване на философски текст   
• разбират значимостта на умението да се формулира и отстоява лична пози-

ция в хода на дискусия и решаване на морална дилема. 

Методи за преподаване и за учене: беседа, интерактивни методи

Учебно-методически ресурси: учебник по философия за 9. клас, електронен 
вариант на учебника, подходящи философски текстове, предоставени на учени-
ците от учителя

Указания към задачите в учебника: темата може да ползва текстове, съ-
държателно отнесени към проблематика от 8. клас, като се цели да се преговорят 
и знания, които ще се надграждат в 9. клас. Беседата и обясненията на учителя 
са решаващи за формирането на нова нагласа към ученето и активно отношение 
към работата по предмета. Учителят информира и обяснява, като илюстрира с 
конкретни философски текстове. 

В края на часа учителят поставя задачи за самоподготовка за проверка на 
входно ниво в следващия учебен час.

Контрол: индивидуални отговори и участие в работа в клас

ТЕМА 1. ЦЕННОСТИ

Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: учениците да разпознават философ-
ското начало на интерпретацията на ценности и ценностни системи (Сократ и 
софистите).
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Задачи на урока (подцели): учениците да познават и разграничават поняти-
ята ценности и блага. 

Методи за преподаване и за учене: беседа, работа в малки групи, интерак-
тивни методи, анализ на текст, анализ на казус

Учебно-методически ресурси: учебник по философия за 9. клас, електронен 
вариант на учебника, подходящи философски текстове и казуси, предоставени на 
учениците от учителя

Указания към задачите в учебника: учителят в беседа разграничава по-
нятията блага, цени и ценности, предпочитания и ценности. Възможно е она-
гледяване с мултимедийна презентация. Като дава конкретни примери и под-
тиква към анализ и споделяне на личен опит на учениците, учителят формулира 
понятието йерархия на ценностите. Темата провокира учениците да осмислят 
житейските ситуации и опита си, търсейки същностното. Учителят направлява 
процеса на осмисляне по начин, по който учениците да осъзнаят, че ценностите 
и ценностната система на личността са ориентирите на предпочитанията в мо-
рала и изискват осъзнато отношение към себе си и другите, както и философска 
нагласа към живота и света като цяло. Ролята на учителя е да провокира и да 
направлява процеса на осмисляне, като позволи учениците сами да достигнат 
до изводи и обобщения. 

Учениците отговарят на въпросите след урока, за да се установи степента на 
постигнатото разбиране по темата.

В края на часа учителят поставя задачи за самоподготовка за провеждане на 
философския семинар – урока за упражнение върху темата, като пояснява основ-
ните стъпки при анализа на философски фрагмент и текст. Анализът на философ-
ските текстове от диалога „Държавата“ (Платон) и „Основи на метафизика на 
нравите“ (Кант), както и на други подбрани от учителя подходящи текстове, ще 
формира философично отношение. В хода на разрешаване на моралната дилема 
се изяснява отношението блага – ценности.

Междупредметни връзки: литература – учениците могат да направят ана-
логия с литературни сюжети, разкриващи ценностно отношение.

Контрол: индивидуални отговори и решаване на поставените задачи, работа 
в екип

ТЕМА 2. НОРМИ

Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: учениците да познават и разграни-
чават различни видове норми и да проявяват критичност и самокритичност към 
крайностите на релативизма и фундаментализма.
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Задачи на урока (подцели): учениците да:
• разграничават понятията традиции и норми
• се ориентират в различията между нормите
• проявяват критичност и самокритичност към крайностите на релативизма и 

фундаментализма.

Методи за преподаване и за учене: беседа, работа в малки групи, интерак-
тивни методи, анализ на текст, анализ на казус

Учебно-методически ресурси: учебник по философия за 9. клас, електронен 
вариант на учебника, подходящи философски текстове и фрагменти, предоставе-
ни на учениците от учителя

Указания към задачите в учебника: учителят в беседа обяснява понятията 
обичай, традиция, социална норма, норма – в правото, в морала и в изкуството. 
Възможно е онагледяване с мултимедийна презентация. Темата предполага уче-
ниците да осмислят личен опит и да достигнат до философски обобщения. Учите-
лят постига целите на урока чрез анализ на текст от учебника и морална дилема. 
За обяснението на релативизъм и фундаментализъм учителят поставя задача все-
ки ученик да намери аргументи в подкрепа/отрицание на понятията. Поставя вре-
мево ограничение, например 5 минути. В процеса на обсъждане на написаното се 
извежда понятие за морален релативизъм и фундаментализъм.

Учениците отговарят на въпросите след темата с цел установяване степента 
на постигнатото разбиране по темата.

В края на часа учителят поставя задачи за самоподготовка за провеждане на 
философския семинар – урока за упражнение върху темата, като поставя кон-
кретни задачи за анализ на регулативната функция на различните видове норми.

Междупредметни връзки: литература – откриване на философски пробле-
ми/теми в литературни и публицистични текстове – извличат философски идеи от 
нефилософски текстове.

Контрол: индивидуални отговори и решаване на поставените задачи, работа 
в екип

ТЕМА 3. ФИЛОСОФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ И РАЦИОНАЛНОСТ

Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: учениците да разберат спецификата 
на философията като форма на рационалност и научно изследване.

Задачи на урока (подцели): учениците да:
• правят разлика между обосновани тези и случайни мнения
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• разбират защо е нужно да проверяваме аргументите за дадена позиция
• осъзнаят защо не трябва да допускаме безкритично приемане на „готови“ 

отговори
• осъзнаят необходимостта от равнопоставеност на участниците в диалога.

Методи за преподаване и за учене: беседа, интерактивни методи, анализ на 
текст, анализ на казус, дискусия

Учебно-методически ресурси: учебник по философия за 9. клас, електронен 
вариант на учебника, подходящи философски текстове и фрагменти, предоставе-
ни на учениците от учителя

Указания към задачите в учебника: учителят в беседа обяснява основните 
философски концепции относно мнение, знание, рационалност и методите на 
философско изследване. Възможно е онагледяване с мултимедийна презентация. 
Чрез анализ на текстове се осмисля философията като наука, като критика, като 
диалог. Учителят обяснява спецификата на сократическия диалог като метод за 
постигане на истинно знание. Осъществява обратна връзка с учениците, като им 
поставя индивидуални задачи за анализ на фрагментите от темата.

Учениците отговарят на въпросите след темата, за да се установи степента на 
постигнатото разбиране по темата.

В края на часа учителят поставя задачи за самоподготовка за провеждане на 
философския семинар – урока за упражнение върху темата, като поставя за зада-
ча учениците да направят сравнение между майевтиката на Сократ и правилата на 
метода на Декарт като методи на философско изследване.

Междупредметни връзки: литература и изкуство – откриване на фило-
софски проблеми/теми в литературни и публицистични текстове;  извличат фило-
софски идеи от нефилософски текстове, произведения на изкуството, културата.

Контрол: индивидуални отговори и решаване на поставените задачи, работа 
в екип

ТЕМА 4. СВОБОДА И ВОЛЯ

Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: учениците да разберат свободата на 
волята едновременно като основна ценност и като философски проблем.

Задачи на урока (подцели): учениците да:
• разпознават поне две алтернативни теории за свободата (Августин, Кант, 

Хегел, Сартър)
• дават примери за причинни отношения и за отношения на свобода
• разграничават негативна (свобода от) и позитивна свобода (свобода за).
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Методи за преподаване и за учене: беседа, интерактивни методи, анализ на 
текст, анализ на казус, дискусия

Учебно-методически ресурси: учебник по философия за 9. клас, електронен 
вариант на учебника, подходящи философски текстове и фрагменти, предоставе-
ни на учениците от учителя

Указания към задачите в учебника: учителят в беседа обяснява основни-
те етически понятия свобода, воля, необходимост. Възможно е онагледяване с 
мултимедийна презентация. Осъществява обратна връзка с учениците, като им 
поставя индивидуални задачи за анализ на фрагментите от темата. На учениците 
се дава възможност да проблематизират свой опит по темата. Поставя задача за 
5 минути всеки ученик да опише какво означава за него да бъде свободен и как 
разбира „свободата от“ и „свободата за“. Провежда се обсъждане по темата и се 
извеждат обобщения. 

Учениците отговарят на въпросите след урока, за да се установи степента на 
постигнатото разбиране по темата.

В края на часа учителят поставя задачи за самоподготовка за провеждане на 
философския семинар – урока за упражнение върху темата. Посочват се тексто-
вете, които ще се обсъждат следващия час, и се поставят конкретни задачи.

Междупредметни връзки: литература – учениците могат да направят срав-
нение със свободата на актьора, който играе роля на театралната сцена, и социал-
ните роли в реалния живот.

Контрол: индивидуални отговори и решаване на поставените задачи, работа 
в екип

ТЕМА 5. ОТГОВОРНОСТ

Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: учениците да осъзнаят, че автономни-
ят морален избор е обвързан с осъзнавана отговорност. 

Задачи на урока (подцели): учениците да:
• приложат теории за свободата при извеждането на понятията морален из-

бор и отговорност
• анализират своето поведение чрез разбирането за морален избор и отговор-

ност.

Методи за преподаване и за учене: беседа, интерактивни методи, анализ на 
текст, анализ на казус, дискусия
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Учебно-методически ресурси: учебник по философия за 9. клас, електронен 
вариант на учебника, подходящи философски текстове и фрагменти, предоставе-
ни на учениците от учителя

Указания към задачите в учебника: учителят в беседа обяснява основните 
етически понятия лична автономност, дълг, убеждения, отговорност. Възможно 
е онагледяване с мултимедийна презентация на различните философски учения. 
Осъществява обратна връзка с учениците, като им поставя индивидуални задачи 
за анализ на фрагментите от темата. Излага основни аспекти на понятията вина, 
прошка и провокира дискусия, за да добие представа за нагласите на ученици-
те към моралните проблеми, поставени от темата, и ги подпомага да определят 
критериите, от които биха се ръководили при морален избор. Учителят акценти-
ра върху взаимовръзката между личната автономност и отговорност, стимулира 
учениците да осмислят отношението между свобода – избор – отговорност в мо-
рала. Задава морален казус.

Учениците отговарят на въпросите след темата, за да се установи степента на 
постигнатото разбиране по темата.

В края на часа учителят поставя задачи за самоподготовка за провеждане на 
философския семинар – урока за упражнение върху темата. Посочват се тексто-
вете, които ще се обсъждат следващия час, и се поставят конкретни задачи върху 
морални казуси.

Междупредметни връзки: литература и история и цивилизации –  в лите-
ратурни и публицистични/исторически текстове разпознават морална проблема-
тика и анализират житейски ситуации.

Контрол: индивидуални отговори и решаване на поставените задачи, работа 
в екип

ТЕМА 6. ЕТИКА И МОРАЛ

Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: учениците да познават спецификата 
на етиката като философска дисциплина и на понятието морал като порядък, 
основан на ценности, валидни за общността.

Задачи на урока (подцели): учениците да:
• анализират античните възгледи на Сократ и Аристотел за добрия живот и 

справедливостта
• разбират споделените ценности в общността и да правят своя етичен избор. 

Методи за преподаване и за учене: беседа, интерактивни методи, анализ на 
текст, анализ на казус, дискусия
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Учебно методически ресурси: учебник по философия за 9. клас, електронен 
вариант на учебника, подходящи текстове и фрагменти, предоставени на учени-
ците от учителя

Указания към задачите в учебника: учителят в беседа обяснява понятието 
етика, сравнявайки с гръцкото етос (нрав) и латинското mos (нрав) и извежда 
определение за етиката като философска дисциплина. Представя различните фи-
лософски учения за морал, като може да онагледи с мултимедийна презентация. 
Учителят стимулира учениците да споделят личен опит и наблюдения. Осъщест-
вява обратна връзка с учениците, като им поставя индивидуални задачи за анализ 
на фрагментите от темата. Поставя морални дилеми, за да провокира осмисляне 
от страна на учениците на моралните ценности и моралните норми. Провокира 
учениците да обясняват моралните си разбирания чрез изучаваните понятия и 
теории. 

Учениците отговарят на въпросите след темата, за да се установи степента на 
постигнатото разбиране по темата.

В края на часа учителят поставя задачи за самоподготовка за провеждане на 
философския семинар – урока за упражнение върху темата. Посочват се тексто-
вете, които ще се обсъждат следващия час, и се поставят конкретни задачи.

Междупредметни връзки: богословие и литература – учениците могат да 
ползват знанията си по литература върху Библията, за да изведат общоприетите 
морални норми от десетте Божи заповеди.

Контрол: индивидуални отговори и решаване на поставените задачи, работа 
в екип

ТЕМА 7. ДОБРО И ЗЛО

Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: учениците да познават поне две кон-
цепции за добро и зло (християнство, модерен релативизъм).

Задачи на урока (подцели): учениците да:
• различават понятията за добро и зло в световните религии
• проявяват нагласа за отговорно решаване на морални казуси.

Методи за преподаване и за учене: беседа, интерактивни методи, анализ на 
текст, анализ на казус, дискусия

Учебно-методически ресурси: учебник по философия за 9. клас, електронен 
вариант на учебника, подходящи текстове и фрагменти, предоставени на учени-
ците от учителя
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Указания към задачите в учебника: учителят в беседа обяснява понятията 
добро и зло, като може да онагледи с мултимедийна презентация проблематич-
ността на доброто във философските възгледи, представени в темата. Учителят 
стимулира учениците да правят аналогии и да споделят лични наблюдения и опит. 
Осъществява обратна връзка с учениците, като им поставя индивидуални задачи 
за анализ на фрагментите от темата. Учителят представя на мултимедия тексто-
вете на десетте Божи заповеди в християнството, дванадесетте заповеди в исляма 
и десетте похвални деяния в будизма и провокира учениците да открият разби-
ранията за добро и зло във всяка религия и да осмислят ценностния смисъл на 
общочовешкия морал в тях. Учителят извежда понятие за добро и зло в контекста 
на християнството и модерния релативизъм.

Учениците отговарят на въпросите след темата с цел установяване степента 
на постигнатото разбиране по темата.

В края на часа учителят поставя задачи за самоподготовка за провеждане на 
философския семинар – урока за упражнение върху темата. Посочват се тексто-
вете, които ще се обсъждат следващия час, и се поставят конкретни задачи във 
връзка с моралните дилеми и сократическия диалог.

Междупредметни връзки: изобразително изкуство и литература – учени-
ците могат да правят аналогия между представянето на добро и зло в изобрази-
телното изкуство и в литературата и личния морален опит.

Контрол: индивидуални отговори и решаване на поставените задачи, работа 
в екип

ТЕМА 8. ДОСТОЙНСТВО

Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: учениците да осмислят що е достойн-
ство и защо то бива ценено.

Задачи на урока (подцели): учениците да:
• обръщат внимание на морала в човешките отношения
• разбират уважението като основна регулативна нагласа в отношенията меж-

ду хората.

Методи за преподаване и за учене: беседа, интерактивни методи, анализ на 
текст, анализ на казус, дискусия, създаване на аналитичен текст

Учебно-методически ресурси: учебник по философия за 9. клас, електронен 
вариант на учебника, подходящи текстове и фрагменти, предоставени на учени-
ците от учителя



34

Указания към задачите в учебника: учителят в беседа обяснява понятията 
уважение и достойнство, като провокира учениците да асоциират тези понятия с 
цена, стойност, ценност. Възможно е онагледяване с мултимедийна презентация. 
Учителят представя текста от Пико дела Мирандола „Реч за достойнството на чо-
века“ и провокира дискусия за достойнството на човека. Насочва обсъждането и 
към сравнение на понятията достойнство и чест. Учителят осъществява обратна 
връзка с учениците, като им поставя индивидуални задачи за анализ на тест от 
темата. 

Учениците отговарят на въпросите след темата, за да се установи степента на 
постигнатото разбиране по темата.

В края на часа учителят поставя задачи за самоподготовка за провеждане на 
философския семинар – урока за упражнение върху темата. Посочват се тексто-
вете, които ще се обсъждат следващия час, и се поставят конкретни задачи във 
връзка с моралните дилеми и сократическия диалог. Поставя за домашна работа 
създаване на аналитичен текст на тема: „Нищо не ми изглежда по-достойно за 
удивление от човека“.

Междупредметни връзки: литература – учениците могат да търсят анало-
зи на достойно поведение в познати им литературни творби.

Контрол: индивидуални отговори и решаване на поставените задачи, работа 
в екип

ТЕМА 9. ДОБРОДЕТЕЛИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ МЕН САМИЯ

Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: учениците да разберат що е доброде-
тел, и да различават понятията добродетел и порок.

Задачи на урока (подцели): учениците да:
• различават понятието за добродетел в световните религии
• прилагат концепцията на Аристотел за добродетелта като средина между две 

крайности (на недостига и на излишъка) за оценка на личния опит.

Методи за преподаване и за учене: беседа, интерактивни методи, анализ на 
текст, анализ на казус, дискусия 

Учебно-методически ресурси: учебник по философия за 9. клас, електронен 
вариант на учебника, подходящи текстове и фрагменти, предоставени на учени-
ците от учителя

Указания към задачите в учебника: учителят в беседа обяснява поня-
тието добродетел в отношението му към добро. Като онагледява с мултиме-
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дийна презентация, представя основни възгледи във философията за добро-
детел и порок и провокира учениците да постигнат осмисляне и да изведат 
определения. Учениците с аргументи обосновават или отхвърлят концепцията 
на Аристотел за добродетелта като средина между две крайности. Учениците 
осмислят значението на себеуважението и благородството в моралното при-
емане на себе си и на другия. Стимулирани са от учителя да обсъждат личен 
морален опит. 

Учителят осъществява обратна връзка с учениците, като им поставя индиви-
дуални задачи за анализ на текстовете от темата. 

Учениците отговарят на въпросите след темата, за да се установи степента на 
постигнатото разбиране по темата.

В края на часа учителят поставя задачи за самоподготовка за провеждане на 
философския семинар – урока за упражнение върху темата. Посочват се тексто-
вете, които ще се обсъждат следващия час, и се поставят конкретни задачи във 
връзка с дискусията върху текста на Шилер.

Междупредметни връзки: литература, история и цивилизации – ученици-
те могат да търсят примери за добродетелни постъпки в познати им литературни 
творби и за добродетелни постъпки в исторически събития, които познават. 

Контрол: индивидуални отговори и решаване на поставените задачи, работа 
в екип

ТЕМА 10. ДОБРОДЕТЕЛИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДРУГИТЕ

Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: учениците да разберат какви са до-
бродетелите ни към другия човек и другите хора.

Задачи на урока (подцели): учениците да:
• осмислят кои са най-важните ни задължения към другите
• разберат какво означава морална общност и как да я изграждаме.

Методи за преподаване и за учене: беседа, интерактивни методи, анализ на 
текст, работа в екип

Учебно-методически ресурси: учебник по философия за 9. клас, електронен 
вариант на учебника, подходящи текстове и фрагменти, предоставени на учени-
ците от учителя

Указания към задачите в учебника: учителят в беседа обяснява какво 
представляват етиката към другия, добродетелите и задълженията към другите в 
общността и обществото, като онагледява с мултимедийна презентация релевант-
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ните понятия уважение, толерантност, хуманност, справедливост, грижа, полза, 
приятелство, любов. Учителят стимулира учениците да споделят и да осмислят 
през личен опит етичните понятия. Поставя задача всеки ученик за пет минути 
да посочи същностните характеристики на това, което асоциира с грижа, полза, 
приятелство и любов. Анализират се и се дефинират понятията.

Учениците отговарят на въпросите след темата, за да се установи степента на 
постигнатото разбиране по темата.

В края на часа учителят поставя задачи за самоподготовка за провеждане на 
философския семинар – урока за упражнение върху темата. Посочват се тексто-
вете, които ще се обсъждат следващия час, и се поставят конкретни задачи във 
връзка с дискусията върху текста на Монтен и моралните дилеми.

Междупредметни връзки: литература, история и цивилизации – ученици-
те могат да търсят примери за добродетелни постъпки в познати им литературни 
творби и за добродетелни постъпки в исторически събития, които познават. 

Контрол: индивидуални отговори и решаване на поставените задачи, работа 
в екип

ТЕМА 11. СМИСЪЛ НА ЖИВОТА

Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: учениците да се ориентират в различ-
ните цели на човешкия живот – лично щастие, удоволствие, полза, дълг.

Задачи на урока (подцели): учениците да:
• прилагат етичните понятия за осмисляне на личния си опит (семейство, при-

ятелство, любов)
• обосновават лична позиция за смисъла на живота
• проявяват отговорност и разбиране към различието в целите и смисъла на 

човешкия живот.

Методи за преподаване и за учене: беседа, интерактивни методи, анализ на 
текст, дискусия, анализ на казус

Учебно-методически ресурси: учебник по философия за 9. клас, електронен 
вариант на учебника, подходящи текстове и фрагменти, предоставени на учени-
ците от учителя

Указания към задачите в учебника: учителят в беседа обяснява същността 
на щастието, удоволствието, дълга като относими към определянето на смисъла на 
живота, като онагледява с мултимедийна презентация включените в темата теории 
и автори за по-добро и систематизирано възприемане от учениците. Учителят сти-
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мулира учениците да посочат ситуация и обсъждат начина, по който те определят 
смисъла на живота. Учителят поставя задача за дискусия върху дълга като морален 
мотив и определя правилата и времето (напр. 10 минути) за провеждането ѝ. Сти-
мулира се всеки ученик да дефинира според своите разбирания и житейски опит 
понятията удоволствие и щастие и да обобщава с дефиниране на етичните понятия.

Учителят осъществява обратна връзка с учениците, като им поставя индиви-
дуални задачи за анализ на текст от темата. 

Учениците отговарят на въпросите след урока, за да се установи степента на 
постигнатото разбиране по темата.

В края на часа учителят поставя задачи за самоподготовка за провеждане на 
философския семинар – урока за упражнение върху темата. Посочват се тексто-
вете, които ще се обсъждат следващия час, и се поставят конкретни задачи във 
връзка със сократическия диалог и морален казус (напр. във връзка със смъртта 
на Сократ).

Други източници на информация: кино – учениците могат да търсят приме-
ри за смисъл на живота от познати им филми.

Контрол: индивидуални отговори и решаване на поставените задачи, работа 
в екип

ТЕМА 12. ЕСТЕТИКА И ЕСТЕТИЧЕСКИ КАТЕГОРИИ

Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: учениците да осмислят що е естети-
ческо и кои са основните естетически категории и понятия. 

Задачи на урока (подцели): учениците да:
• различават естетически и етически ценности
• дават и аргументират естетическа оценка на предмет от ежедневието или на 

произведения на изкуството
• проявяват желание да интерпретират естетически своя опит. 

Методи за преподаване и за учене: беседа, интерактивни методи, анализ на 
текст, дискусия, активно слушане

Учебно-методически ресурси: учебник по философия за 9. клас, електронен 
вариант на учебника, подходящи текстове и фрагменти, предоставени на учени-
ците от учителя

Указания към задачите в учебника: учителят в беседа обяснява същността 
на естетическото съзерцание, на възвишеното и красивото, на естетическия вкус 
и грозното. Препоръчително е да се онагледяват с мултимедийна презентация 
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произведения на изкуството и да се дават примери от известни литературни твор-
би и от житейски ситуации. Учителят стимулира учениците да изразят мнението 
си за обсъжданите естетически категории и провокира активност по въпросите 
на естетическото и антиестетическото, на красивото и грозното, на добрия есте-
тически вкус и на кича.

Учителят осъществява обратна връзка с учениците, като им поставя индиви-
дуални задачи за анализ на фрагментите от темата. 

Учениците отговарят на въпросите след темата, за да се установи степента на 
постигнатото разбиране по темата.

В края на часа учителят поставя задачи за самоподготовка за провеждане на 
философския семинар – урока за упражнение върху темата. Посочват се тексто-
вете, които ще се обсъждат следващия час, и се поставят конкретни задачи във 
връзка с презентиране на произведения на изкуството и примери от бита, харак-
теризиращи красивото и грозното, добрия и лошия естетически вкус.

Междупредметни връзки: изобразително изкуство, музика – учениците 
могат да търсят примери, провокиращи естетическия вкус и разбирания

Контрол: индивидуални отговори и решаване на поставените задачи, работа 
в екип

ТЕМА 13. ЩО Е ИЗКУСТВО

Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: учениците да познават що е изкуство 
в аспекта на философски теории за изкуството.

Задачи на урока (подцели): учениците да:
• разпознават различни социални и светогледни роли, които изкуството може 

да изпълнява
• могат да говорят за край на изкуството и за смърт на автора.

Методи за преподаване и за учене: беседа, интерактивни методи, анализ на 
текст, дискусия, работа в група

Учебно-методически ресурси: учебник по философия за 9. клас, електронен 
вариант на учебника, подходящи текстове и фрагменти, предоставени на учени-
ците от учителя

Указания към задачите в учебника: учителят в беседа обяснява същността 
на изкуството, съотнесено с природата и техниката, като онагледява с мултиме-
дийна презентация разликите за по-добро възприемане от учениците. Учителят 
обяснява що е творец, какво означава да си гениален, какво е творбата, като про-
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вокира учениците сами да извеждат дефиниции. В работа по групи учениците 
анализират текст и обясняват Аполоновото и Дионисиевото начало в изкуството. 
Аргументират позициите си.

Учителят осъществява обратна връзка с учениците, като им поставя индиви-
дуални задачи за анализ на фрагментите от темата. 

Учениците отговарят на въпросите след темата, за да се установи степента на 
постигнатото разбиране по темата.

В края на часа учителят поставя задачи за самоподготовка за провеждане на 
философския семинар – урока за упражнение върху темата. Посочват се тексто-
вете, които ще се обсъждат следващия час, и се поставят конкретни задачи във 
връзка с дилемата и сократическия диалог.

Междупредметни връзки: изобразително изкуство, музика – учениците 
могат да търсят примери, провокиращи разбирането им за същността на изкус-
т вото. 

Контрол: индивидуални отговори и решаване на поставените задачи, работа 
в екип

ТЕМА 14. ИЗКУСТВАТА

Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: учениците да познават възможности-
те на различните изкуства да изразяват светогледни и екзистенциални проблеми.

Задачи на урока (подцели): учениците да:
• разпознават философски проблеми в произведения на изкуството
• оценяват възможността да изразяват идеите си чрез средствата на изкуството.

Методи за преподаване и за учене: беседа, интерактивни методи, анализ на 
текст, дискусия, работа в група

Учебно-методически ресурси: учебник по философия за 9. клас, електронен 
вариант на учебника, подходящи текстове и фрагменти, предоставени на учени-
ците от учителя

Указания към задачите в учебника: учителят в беседа обяснява понятия-
та художествено произведение и катарзис. Представя основни видове изкуства. 
Онагледява с мултимедийна презентация видовете изкуства за по-добро възпри-
емане от учениците и провокира у тях да разкрият възможността да изразяват 
идеите си чрез средствата на изкуството. Учителят стимулира разпознаването на 
философски проблеми в презентираните произведения на изкуството – образци 
на архитектурата, скулптурата и живописта. Учениците могат да работят по гру-
пи или индивидуално. 
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Учителят осъществява обратна връзка с учениците, като им поставя индиви-
дуални задачи за анализ на фрагментите от темата. 

Учениците отговарят на въпросите след темата, за да се установи степента на 
постигнатото разбиране по темата.

В края на часа учителят поставя задачи за самоподготовка за провеждане на 
философския семинар – урока за упражнение върху темата. Акцентира се върху 
презентации, например върху изучените видове изкуства.

Учителят поставя индивидуални/групови задачи за работа по проект на тема 
„Възпитава ли изкуството в добър морал“ или „Влияе ли моралът на добрия вкус“ 
или друга тема, отнасяща се до отношението на етическото и естетическото. Пре-
зентирането на проектите става в 35-ия час. 

Други източници на информация: архитектура, скулптура, живопис –  
учениците могат да търсят примери, провокиращи разбирането им за ролята на 
изкуството за изразяване на философски идеи. 

Контрол: индивидуални отговори и решаване на поставените задачи, работа 
в екип
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IV. МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

ОСНОВНИ ПОЗНАВАТЕЛНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ

1. Анализ на философски текст

Философските текстове засягат важни и сложни теми и затова обикновено се 
четат по-трудно от художествената литература и от текстовете, които срещаме в 
медиите. 

За да разберем един философски текст, е нужно да подходим внимателно. 

Философските текстове са „дълбоки текстове“ и изискват да ги прочетем по-
вече от веднъж – целия текст или отделни части. Ако не разберем нещо в текста, 
не бива да се отчайваме, а да се върнем отново, след като го прочетем целия.

Полезно е да подчертаваме важни места в текста и да си водим бележки. В тях 
със свои думи можем да правим резюме на казаното от автора или да записваме 
мисли, които са ни хрумнали по време на четенето. Ценно е да отбелязваме и 
въпросите, които текстът поражда у нас. 

Значението на непознати термини и понятия е добре да проверим в речник 
или енциклопедия. Същото се отнася и до автори, споменати в текста. В интернет 
най-популярно е изложението в Уикипедия, по-задълбочено – в Станфордската 
енциклопедия по философия (plato.stanford.edu).

Ще разберем по-лесно тезата на автора и детайлите в текста, ако открием от 
каква философска позиция авторът е написал своя текст. Тя става ясна от възгле-
да му за човека и света, за познанието и ценностите. 

Важно е да открием местата, в които авторът дефинира своите понятия. Да ви-
дим с какви аргументи подкрепя своите тези. За да определим личното си отноше-
ние към позицията на автора, трябва да отбележим с кои от неговите аргументи 
сме съгласни и с кои – не. От това ще зависи дали и доколко споделяме неговата 
позиция. Подкрепата и несъгласието ни може да бъдат нюансирани – само час-
тично да подкрепяме неговата позиция.

Това ще ни помогне да заемем и лична позиция по темата.
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2. Създаване на аналитичен текст

Уменията, които придобиваме при четене и разбиране на философски текст, 
ни помагат да създадем и собствен текст по философска тема.

Важно е първо да направим план на темата (структура) и едва след това да 
започнем да пишем изложението. Добре структурираният текст ни помага да се 
изразяваме ясно и по-лесно да бъдем разбрани по-добре от тези, които ще четат 
текста.

Примерна структура:
• Въведение:
    Разяснение защо избираме тази тема
    В каква посока възнамеряваме да разгледаме темата
• Изложение
    Разгръщане на темата чрез изясняване на нейните аспекти
    Аргументи в полза на личната позиция
    Представяне на поне една противоположна позиция и оборване на нейните 

аргументи
• Заключение
В плана (структурата) на текста частите могат да бъдат дадени с точки и под-

точки, а подточките с допълнителни подразделения. Това помага да постигнем 
максимална яснота в нашата позиция и убедително да представим нейните аргу-
менти.

Всеки параграф от текста трябва да е посветен на отделен елемент (аспект) от 
нашата позиция и на аргумент в нейна подкрепа. 

В края на всяка част е добре да има посочване на връзката с началото на те-
мата и прехода към следващата (дотук разгледах това, сега преминавам към...). 
Това помага на читателя да се ориентира в разгръщането на темата. 

Полезно е да приведем пример, който да обясним чрез нея. Позицията ни ще 
е още по-убедителна, ако представим и контрааргумент, който да опровергаем.

В заключението трябва да има резюме на нашата позиция и на основните 
аспекти от нея и на главните ни аргументи в нейна полза. В него може да се 
посочи също какво следва от тази позиция и какви продължения може да има 
тази темата.

Добре е да се избягват смели обобщения и да не употребяваме думите всеки, 
всички, винаги, никога.

3. Участие в дискусия

Дискусия, или дебат, е обсъждане, в което централно място заемат аргумен-
тите на страните. Дискусия се провежда при спазване на правила – регламент на 
дискусията. 

Регламентът трябва да осигури равноправие на участниците. 
Добре проведената дискусия изисква от участниците:
• Съгласие за темата
• Приемане на регламента
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• Уважение към другата страна
• Честност при водене на спора
• Приемане на решението на арбитъра 

4. Анализ на казус

Анализът на казус е изследване на нещо съвсем конкретно – случай, ситуация, 
личност, общност. Анализът на казус е предизвикателство пред нашата интели-
гентност и пред способността ни да си сътрудничим.

Анализ на казус е интерактивна форма на работа, чрез която формираме у уче-
ниците познавателни и функционални компетентности за справяне с конкретни 
проблеми и ситуации с помощта на неформалната логика и критичното мислене. 
В работата си по казус ученикът практически усвоява умението да разпознава 
философски или етичен проблем в дадена ситуация, да анализира, осмисля, оце-
нява и аргументира свои решения с оглед евентуалните последици от тях. Така 
учениците ще могат да свържат знанията си по една тема с практическото им 
приложение в конкретни ежедневни ситуации.

Анализът на казус позволява ученикът да формира и развие: аналитични ком-
петентности, компетентности за разрешаване на проблемна ситуация, компетент-
ности за работа в екип, организационни компетентности, комуникативни компе-
тентности.

Учителят трябва да подготви добре анализа на казус, за да постигне тези 
очаквани резултати. 

Какво е необходимо? 
На първо място да направи инструкция. Учителят ясно поставя: 
целите (Учениците трябва да разпознаят философския/етичния проблем, за 

да обосноват как биха постъпили в представената ситуация, аргументирайте се с 
оглед на евентуалните последствия от взетите решения); 

изискванията за работа (Може да се работи по групи или индивидуално. При 
работа по групи се излъчва говорител. Групите са формирани на случаен принцип, 
което поставя учениците в реалните житейски условия, при които човек невинаги 
избира с кого ще работи. Това изисква той да се адаптира към другите, да прави 
компромис, да се съобразява с тях, да синхронизира собствения си ритъм с този на 
другите от групата, т.е. усвоява компетентности за работа в екип. Учителят трябва 
да съобрази броя на учениците в една група да не е прекалено голям, защото не биха 
могли всички да вземат участие в обсъждането, ще се изолират и дезинтересират); 

разпределение на ролите (Всяка група избира говорител, който представя 
на останалите групи решенията, до които групата е достигнала, аргументите и 
евентуалните последици/следствия от решенията. Член на групата може да следи 
времето. Ролите трябва да са така разпределени, че учениците да общуват интен-
зивно и да достигнат до общо решение);  

времевата рамка (Напр. 20 мин за работа и 1 мин за представяне на резулта-
та за всяка група, което би позволило в рамките на 1 учебен час да се постигнат 
целите на упражнението). Представянето на резултатите на всяка група поставя 
учениците в конкурентна среда и ги учи да уважават труда на другия, защита-
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вайки своята позиция и решение. Учениците могат взаимно да се оценяват и да 
развиват критично мислене. 

Учителят прави обобщение, което е приемливо за класа на база изказванията 
на отделните групи.

На второ място учителят представя текста на казуса. Учителят излага про-
блема в ситуация, която е близка до манталитета и интересите на учениците. 

С оглед на това, че учениците нямат богат житейски опит и за да бъде по-ор-
ганизирана и ефективна работата им, учителят може да насочи учениците с кон-
кретни въпроси, които да подпомогнат анализа. Например:

Как би постъпил в подобна ситуация? Опишете с максимум 10 – 15 изречения 
поне два варианта на решение/начин на действие.

Защо смятате, че така е правилно да се постъпи? Изложете поне по 3 аргумен-
та за всеки вариант.

Какви ще са последиците от вашите действия във всеки от посочените вариан-
ти? Изложете поне три аргумента защо смятате така.

На трето място учителят дава оценка – какво и доколко е постигнато с упраж-
нението, постигнати ли са целите?

Учителят обобщава и оценява до каква степен са постигнати очакваните ре-
зултати (разпознат ли е философският/психологическият проблем в ситуацията, 
анализирана ли е; избрани, сравнени и аргументирани ли са възможните вариан-
ти за решение и действие; обмислени ли са последиците; избран ли е най-удачни-
ят от вариантите за действие с оглед на евентуалните последици). 

5. Работа по проект

Работата по проект, приложен в учебния процес, позволява осъществяване на 
проучване по теми, справяне с проблем или ситуация самостоятелно или в екип. 
Крайната цел е ученикът с помощта на учителя съзнателно да усвои умение за 
проектиране като средство за разбиране, реакция и справяне с различни ситуации 
и проблеми – теоретични и практични, и да създаде своя представа за живота, да 
определи мястото си в него и да може да го отстоява.

Амбицията ни е чрез усвояване на нужните знания и умения ученикът да знае 
и може с желание да навлиза в живота на зрелите хора чрез проект и проектно 
мислене. Всъщност проектното поведение е технологията за най-ефективното из-
ползване на ресурсите. Оразмеряването, организацията и положителният ефект 
от използването на времето, знанията, технологиите, хората с техните качества 
и умения като ресурс е първият житейски опит, който всички ние, учители и уче-
ници, натрупваме в рамките на обществената си дейност главно чрез създаване и 
реализация на проекти.

Задачата на учителя е да използва максимум от вродените способности на 
учениците да прогнозират и да създават все нови и нови неща, възпитавайки у 
тях непрекъснат глад за проектиране и усъвършенстване на тези си способности. 
Новите знания трябва да се придобиват при срещата с проблемите в процеса на 
преодоляване на трудностите. Проектирането е творчески процес, който обаче 
става реалност, когато се формализира и стандартизира. Предлагаме „формат“, 
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с който да подпомогнем проектната дейност на ученика. Форматът е съобразен с 
изискванията на регламента на олимпиадата по гражданско образование за въз-
растова група IX – XII клас.

В това отношение препоръчваме, за да съставим проект, да обединим отгово-
рите на следните въпроси:

1. Каква идея/замисъл искаме да осъществим?
Идеята очертава общите контури на замисъла. В процеса на нейното разра-

ботване и развитие тя се конкретизира и придобива формата на план за действие.

2. Кои проблеми ще решим с реализирането на проекта? Кои възмож-
ности ще оползотворим?

Проблемът е несъответствие, противоречие. При създаването и развитие-
то на проекта ние имаме предвид различни групи проблеми:

• Проблеми, които искаме да разрешим с реализирането на проекта
• Проблеми, които трябва да решим в процеса на реализиране на проекта
• Проблеми, които ще възникнат в резултат от реализиране на проекта

3. Какви цели си поставяме? Какви резултати искаме да постигнем?
Целите са идеален образ на желаното бъдеще. Тъй като човешката дейност е 

целево обусловена, формулирането на ясни и добре обосновани цели допринася 
за ефективността на човешката дейност. При формулирането на целите на проек-
та ние следваме определени правила. Целите трябва да са свързани с проблемите, 
които искаме да решим (възможностите, които искаме да реализираме). Целите 
трябва да бъдат: ясни, конкретни, добре формулирани, обосновани, реалистич-
ни, постижими, законосъобразни, измерими – на всеки етап от реализирането на 
проекта да разберем докъде сме стигнали, приемливи – за членовете на проектния 
екип и за целевата група.

4. Към кого е насочен нашият проект? Кой ще се възползва от постигна-
тите резултати? (Целева група)

Ясното дефиниране на целевата група, на това за кого работим и кого ще 
засегнем, ще ни помогне да конкретизираме първоначалния замисъл (идея) и за 
по-точното идентифициране и описание на проблемите.

5. По какъв начин ще решим проблемите? Как ще оползотворим съ-
ществуващите възможности? (Подход, стратегия)

Сравняването на индивидуалните и екипните решения на една и съща задача 
дава възможност да се осъзнаят различията или общото в подхода и стратегиите 
за постигане на целите.

6. Какви задачи трябва да изпълним, за да постигнем желаните цели? 
Какви дейности трябва да реализираме?

За да постигнем дадена цел, ние реализираме множество взаимосвързани дей-
ности, изпълняваме конкретни задачи. Дейностите се структурират така, че из-
пълнението им осигурява относително завършен резултат. 
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7. Кога започва и кога завършва проектът? График за изпълнение на 
отделните дейности. Времеви измерения.

Начало и край има както цялостният проект, така и отделните дейности (за-
дачи). Времевите измерения на проекта се управляват посредством различни 
инструменти (напр. диаграмата на Гант, обратното планиране). Същността им е 
съставяне на работен график, който включва всички дейности и тяхното „разпо-
ложение“ във времето.

8. Какви ресурси са ни необходими, за да реализираме успешно проек-
та? Как ще ги осигурим?

Отговорността за ресурсите е изцяло ваша! Мислете като мениджъри, когато 
осигурявате ресурсите:

• Пари (финансови средства)
• Материални средства – сгради, обзавеждане, техника, оборудване...
• Технологично познание (какво и как ще се осъществи)
• Управленски познания, умения, опит
• Информация, информационни източници
• Специалисти, експерти, които мога да привлека или с които да се посъветвам
• Контакти
• Подходящи хора, които знаят, могат и искат; добър работен (проектен екип)
• Обществена подкрепа
• Достатъчно време
• Добър проект
• И още...

9. С какъв работен екип ще реализираме проекта?
Екипът е група от хора, които взаимодействат постоянно и ефективно 

за постигане на общи цели. Добрият екип стимулира индивидуалното участие в 
общата работа и дава възможност да се постигне системен ефект – чрез общата 
работа да постигнем резултат, който не е по силите на никой от отделните члено-
ве на екипа.

10. Какво трябва да направим, та постигнатите резултати да са устой-
чиви?

Важно е да помислим как да запазим и възпроизведем ценния резултат, кой-
то сме постигнали. Въпросът за устойчивостта на постигнатите резултати има 
множество измерения. Когато разглеждаме целите (резултатите) на проекта като 
промяна, ние трябва да се питаме как можем да закрепим тази полезна, ценна 
промяна. 

11. Как ще отчитаме напредъка на проекта?
Изработването на критерии за етапна оценка на постигане на целите на проек-

та ще ни помогне да се ориентираме докъде сме, доближаваме ли крайния резул-
тат. При проектирането трябва да предвидим трудностите и рисковете, които 
можем да срещнем, как ще ги преодолеем, да подготвим алтернативни решения.
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12. Как ще управляваме проекта?
Управлението на проекта включва дейностите планиране, организиране, ръ-

ководство и контрол. Това са дейности, необходими на всеки етап от жизнения 
цикъл на проекта. Чрез тези дейности осигуряваме добър баланс между отдел-
ните елементи на проекта. Умелото управление води до постигане на целите на 
проекта по ефективен начин.
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