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Уважаеми колеги,

Авторският екип на ИК „АНУБИС“ разработи нова визия и съдържание на 
учебния комплект по философия за 8. Клас. Той съдържа учебник, електронен ва-
риант на учебник и книга за учителя.

Учебникът съдържа 14 учебни единици за нови знания, 15 – за практически 
дейности и упражнения, 4 – за обобщаване на знания след всеки раздел и 3 – за 
оценка и контрол: по 1 на учебен срок и 1 за изходно ниво. Всяка тема въвежда 
акцентите на учебното съдържание, основните понятия, план на темата. Това на-
сочва вниманието на ученика и улеснява учителя при структурирането на урока. 
Съдържанието е поднесено на достъпен за учениците език, онагледено с таблици, 
графики, фрагменти, полезна и любопитна информация, която подпомага асоци-
ативното мислене и запомняне. Всяка тема обобщава новите знания в рубриката 
„От тази тема научихте“, което систематизира наученото. Темите завършват с въ-
проси за контрол на степента на разбиране и осмисляне на новите знания. След 
всяка тема е предвиден час за практически дейности и упражнения: „лаборатория“ 
за първите 3 теми и „психологическа лаборатория“ – за останалите. Упражнени-
ята предполагат интерактивни методи на работа и стимулиране на активността 
на учениците. Поднесени са любопитни и полезни факти в рубриката „Знаете ли, 
че“, които провокират анализ, дискусия, прилагане на усвоените знания от тема-
та. Рубриката „Психология и кино“ изисква предварителна подготовка: ученици-
те да са гледали филма и да са готови да отговорят на предварително зададените 
от учителя въпроси. В рубриката „И още“ са зададени разнообразни практически 
задачи, в които учениците практически прилагат знанията си по темата. В рубри-
ката „Знаете и можете“ учениците анализират текст или казус, работят по проект, 
презентират, дискутират, създават аналитичен текст. В края са систематизирани 
уменията, които учениците вече имат в рубриката „Вече умеете“. Специално вни-
мание е отделено на темата „Учене и памет“, като в примерното годишно тематич-
но разпределение е предвиден 1 учебен час за Въпросник за стил на учене. Цели 
се учениците в практическо упражнение да открият своя стил на учене, който да 
ги изведе към по-добри резултати. 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 
функционални компетентности. 

Електронният вариант на учебника съдържа и допълнителни материали, кои-
то 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 8. клас. Ав-
торите отчитат факта, че за пръв път учителите по философия ще преподават на 
по-малки с една година ученици и следва да се съобразят с техните психофизиче-
ски особености и възможности. Методическите разработки на темите за нови зна-
ния ще подпомогнат учителя в структурирането и подготовката на уроците, като ги 
ориентира в целите, подцелите, методите за преподаване и учене, учебно-методи-
ческите ресурси, междупредметните връзки и контрол. Разработеното съдържание 
насочва учителя към задачите, които трябва да постави за самоподготовка на уче-
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ниците, 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 учениците, на които преподава.

Уважаеми родители,

Книгата за учителя е предназначена и за загрижения за детето си родител. Ва-
шето дете ще се срещне с предмет, който никога досега не е изучавало. Това обаче 
не е просто още един учебен предмет, а е въведение в себепознанието – може би 
най-полезното знание, което трябва да усвоим, знание, което ще ни покаже кои 
сме, как да разгръщаме своя потенциал, как да общуваме, как да си помагаме, как 
да работим в екип, как да отстояваме себе си, как да имаме успех и още много дру-
ги „Как?“. Учебникът и книгата за учителя могат да се превърнат в ръководство за 
родителя, който желае да измине заедно с детето си пътя на себепознанието.

На добър час!

Авторите
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 Утвърдил
 Директор: .........................................
 (име, фамилия и подпис)
 

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО ФИЛОСОФИЯ ЗА 8. КЛАС
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

УЧЕБНА 201.../201... ГОДИНА

Уроци за нови знания НЗ 14 часа

Практически дейности и упражнения ПДУ 15 часа

Уроци за обобщаване на знания УОЗ 4 часа

Уроци за контрол и оценка КО 3 часа

Годишен хорариум: 36 часа 
Срочен хорариум: I срок – 18 часа
 II срок – 18 часа

Изготвил: 
 (име и фамилия)
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) 

на ниво учебна програма
Нови 

понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели

Забележка 
(дидактически 

средства, 
преструктуриране 

на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

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
ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК:

1.

С
еп

те
мв

ри

1 1.Знание и мъдрост НЗ – Разбира спецификата на 
философията като „любов 
към мъдростта”.  
– Различава понятията зна-
ние и мъдрост. 
– Различава философското 
познание от познанието на 
частните науки и религията. 
– Разграничава философски-
те от всекидневните въпроси. 

философия 
мъдрост, 
знание,  
вяра, 
светоглед

На учениците 
се дава възмож-
ност да:
проблематизират 
различни видове 
опит;
– анализират 
автентични фило-
софски текстове

Български език и 
литература
Умения за анализ 
на текст
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
Работа в 
малки групи
интерактив-
ни методи 

индивидуал но 
участие в рабо-
та в клас (ана-
лиз на текст, 
дискусии, де-
бати, анализ на 
казуси);
участие в гру-
пови практи-
чески дейности 
(дискусии, 
казуси, проек-
ти, презента-
ции, творчески 
задачи)

2. 2 Лаборатория: Зна-
ние и мъдрост

ПДУ ДОС за начален етап аналитичен 
текст
казус

Анализ на текст/ 
казус
Участие в диску-
сия

Анализ на 
текст
Анализ на 
казус

Оценки за ин-
дивидуал на 
работа и рабо-
та по групи

3.

О
кт

ом
вр

и

3 2.Начала на фило-
софстването

НЗ -Познава историческото 
възникване на философията 
от митологичното мислене в 
древна Гърция и го описва 
чрез понятията мит и логос. 
-Разпознава ситуации в 
опита си,  които изискват 
философско осмисляне (уди-
вление, съмнение, гранични 
ситуации). 
-Различава историческо  от 
екзистенциално начало  на 
философстването. 
-Разбира личностния смисъл 
от заниманията с философия.

мит, 
логос, 
удивление, 
съмнение, 
гранични 
ситуации

На учениците 
се дава възмож-
ност да:
проблематизират 
различни видове 
опит; – анализират 
автентични фило-
софски текстове; 
– аргументират 
позициите си; – 
правят обоснован 
избор; – зачитат 
аргументи раз-
лични от техните; 
– пишат философ-
ски есета; 

Български език и 
литература, исто-
рия и цивилизация
Умения за анализ 
на текст
Откриване на фи-
лософски пробле-
ми/теми в литера-
турни и публицис-
тични текстове
– извличатфило-
софски идеи от 
нефилософски тек-
стове, произведе-
ния на изкуството,
културата, спорта,

Беседа
Работа в 
малки групи
интерактив-
ни метод
Анализ на 
текст
Анализ на 
казус

Оценки за ин-
дивидуал на 
работа и рабо-
та по групи
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– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации; – извли-
чат философски 
идеи от нефило-
софски текстове, 
произведения
на изкуството,
културата,
спорта и жизнени
ситуации;
– работят в екип;
– подготвят про-
екти
Търсене и критич-
на оценка на ин-
формация в интер-
нет и философски 
текстове
Анализ на текст

кино и жизнени 
ситуации;

4. 4 Лаборатория: 
Начала на фило-
софстването

ПДУ Извличат фило-
софски идеи от 
нефилософски тек-
стове, 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 дейности 
(дискусии, 
казуси, проек-
ти, презента-
ции, творчески 
задачи)

5. 5 Що е философия? УОЗ Извличат фило-
софски идеи от 
нефилософски тек-
стове, 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 дейности 
(дискусии, 
казуси, проек-
ти, презента-
ции, творчески 
задачи)
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софски идеи от 
нефилософски тек-
стове, 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 дейности 
(дискусии, 
казуси, проек-
ти, презента-
ции, творчески 
задачи)

5. 5 Що е философия? УОЗ Извличат фило-
софски идеи от 
нефилософски тек-
стове, 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 дейности 
(дискусии, 
казуси, проек-
ти, презента-
ции, творчески 
задачи)
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) 

на ниво учебна програма
Нови 

понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели

Забележка 
(дидактически 

средства, 
преструктуриране 

на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

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
6.

О
кт

ом
вр

и

6 Анализ на  фило-
софски текст
Създаване на фило-
софски текст/есе

КО Пишат философ-
ски есета;
– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации;

Интерпретират фи-
лософски текст

Индивиду-
ални писме-
ни задачи

Писмено из-
питване

7. 7 3.Личностната 
идентичност като 
философски про-
блем

НЗ – Разбира философските тър-
сения на идентичността на чо-
века чрез отношенията между 
понятията душа и тяло. 
– Различава понятията инди-
вид и личност (единичност и 
уникалност). 
– Изследва аспекти на лична-
та си идентичност. 
– Осъзнава динамиката и 
ценността на личностното 
развитие. 

индивид, 
личност, 
душа, 
тяло  

На учениците 
се дава възмож-
ност да:
проблематизират 
различни видове 
опит;
– анализират 
автентични фило-
софски текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
-пишат философ-
ски есета;
– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации;
– извличат фило-
софски идеи от 
нефилософски 
текстове, произ-
ведения на изку-
ството, културата, 
спорта и жизнени 
ситуации;
– работят в екип;
– подготвят про-
екти

Откриване на 
философски 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове– извличат 
философски идеи 
от нефилософски 
текстове, произ-
ведения на изку-
ството, културата, 
спорта, кино и 
жизнени ситуации;

беседа 
работа в 
малки групи

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена 
(цифрова)
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) 

на ниво учебна програма
Нови 

понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели

Забележка 
(дидактически 

средства, 
преструктуриране 

на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

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
6.

О
кт

ом
вр

и

6 Анализ на  фило-
софски текст
Създаване на фило-
софски текст/есе

КО Пишат философ-
ски есета;
– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации;

Интерпретират фи-
лософски текст

Индивиду-
ални писме-
ни задачи

Писмено из-
питване

7. 7 3.Личностната 
идентичност като 
философски про-
блем

НЗ – Разбира философските тър-
сения на идентичността на чо-
века чрез отношенията между 
понятията душа и тяло. 
– Различава понятията инди-
вид и личност (единичност и 
уникалност). 
– Изследва аспекти на лична-
та си идентичност. 
– Осъзнава динамиката и 
ценността на личностното 
развитие. 

индивид, 
личност, 
душа, 
тяло  

На учениците 
се дава възмож-
ност да:
проблематизират 
различни видове 
опит;
– анализират 
автентични фило-
софски текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
-пишат философ-
ски есета;
– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации;
– извличат фило-
софски идеи от 
нефилософски 
текстове, произ-
ведения на изку-
ството, културата, 
спорта и жизнени 
ситуации;
– работят в екип;
– подготвят про-
екти

Откриване на 
философски 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове– извличат 
философски идеи 
от нефилософски 
текстове, произ-
ведения на изку-
ството, културата, 
спорта, кино и 
жизнени ситуации;

беседа 
работа в 
малки групи

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена 
(цифрова)
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) 

на ниво учебна програма
Нови 

понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели

Забележка 
(дидактически 

средства, 
преструктуриране 

на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

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
8.

Н
ое

мв
ри

8 Лаборатория: Лич-
ностната идентич-
ност като философ-
ски проблем

ПДУ Преговор и нови знания – анализират съв-
местно проблемни 
ситуации;
– извличат фило-
софски идеи от 
нефилософски 
текстове, произ-
ведения на изку-
ството, културата, 
спорта и жизнени 
ситуации;
– работят в екип;

Извличат фило-
софски идеи от 
нефилософски 
текстове,
произведения на 
изкуството, култу-
рата, спорта, кино 
и жизнени ситуа-
ции;

Беседа
Работа в 
малки групи
интерактив-
ни метод
Анализ на 
текст 
Анализ на 
казус
Презента-
ции
Работа с 
тест

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

9. 9 4. Подходи за из-
следване на човека

НЗ – Познава основни възгледи 
(за човешката психика и по-
ведение) на бихейвиоризма, 
психоанализата и хуманис-
тичната психология. 
– Анализира сходствата и 
разликите между човека и 
други форми на съществува-
не: животни, машини, ком-
пютри и т.н. 
– Различава философски и 
психологически подходи при 
изследването на човека. 
– Осъзнава значението на 
психологическите теории за 
личността за себепознанието 
и личностното развитие. 
Проявява нагласа за из-
ползване на философски и 
психологически концепции 
за човека при осмислянето 
на личния опит и социалната 
среда. 

антрополо-
гияпсихоло-
гия, човек, 
психика, 
съзнание, 
поведение 

– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации;
– извличат фило-
софски идеи от 
нефилософски 
текстове, произ-
ведения на изку-
ството, културата, 
спорта и жизнени 
ситуации;
– работят в екип;

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Беседа
Работа в 
малки групи
интерактив-
ни метод
Анализ на 
текст

Участие в гру-
пови практи-
чески дейности 
(дискусии, 
казуси, проек-
ти, презента-
ции, творчески 
задачи)
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) 

на ниво учебна програма
Нови 

понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели

Забележка 
(дидактически 

средства, 
преструктуриране 

на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

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
8.

Н
ое

мв
ри

8 Лаборатория: Лич-
ностната идентич-
ност като философ-
ски проблем

ПДУ Преговор и нови знания – анализират съв-
местно проблемни 
ситуации;
– извличат фило-
софски идеи от 
нефилософски 
текстове, произ-
ведения на изку-
ството, културата, 
спорта и жизнени 
ситуации;
– работят в екип;

Извличат фило-
софски идеи от 
нефилософски 
текстове,
произведения на 
изкуството, култу-
рата, спорта, кино 
и жизнени ситуа-
ции;

Беседа
Работа в 
малки групи
интерактив-
ни метод
Анализ на 
текст 
Анализ на 
казус
Презента-
ции
Работа с 
тест

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

9. 9 4. Подходи за из-
следване на човека

НЗ – Познава основни възгледи 
(за човешката психика и по-
ведение) на бихейвиоризма, 
психоанализата и хуманис-
тичната психология. 
– Анализира сходствата и 
разликите между човека и 
други форми на съществува-
не: животни, машини, ком-
пютри и т.н. 
– Различава философски и 
психологически подходи при 
изследването на човека. 
– Осъзнава значението на 
психологическите теории за 
личността за себепознанието 
и личностното развитие. 
Проявява нагласа за из-
ползване на философски и 
психологически концепции 
за човека при осмислянето 
на личния опит и социалната 
среда. 

антрополо-
гияпсихоло-
гия, човек, 
психика, 
съзнание, 
поведение 

– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации;
– извличат фило-
софски идеи от 
нефилософски 
текстове, произ-
ведения на изку-
ството, културата, 
спорта и жизнени 
ситуации;
– работят в екип;

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Беседа
Работа в 
малки групи
интерактив-
ни метод
Анализ на 
текст

Участие в гру-
пови практи-
чески дейности 
(дискусии, 
казуси, проек-
ти, презента-
ции, творчески 
задачи)
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) 

на ниво учебна програма
Нови 

понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели

Забележка 
(дидактически 

средства, 
преструктуриране 

на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

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

Н
ое

мв
ри

10 Лаборатория: Под-
ходи за изследване 
на човека

ПДУ – анализират и 
осмислят съв-
местно проблемни 
ситуации

Извличат фило-
софски идеи и 
разпознават психо-
логически идеи от 
нефилософски тек-
стове, произведе-
ния на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации

Работа в 
малки групи
интерактив-
ни методи
Анализ на 
текст
Анализ на 
казус
Работа с 
психологи-
чески тест
Работа с 
психологи-
чески тест

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

11. 11 5. Аз-Концепция, 
Аз-образ и самоо-
ценка

НЗ – Определя понятията Аз-об-
раз и самооценка и разбира 
тяхната взаимовръзка. 
– Изследва своя Аз-образ и 
самооценка.   
– Отнася се конструктивно 
към себе си и другите лич-
ности. 

Аз-образ, 
самооценка

На учениците 
се дава възмож-
ност да:
проблематизират 
различни видове 
опит;
– анализират ав-
тентични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
-– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Беседа
Работа в 
малки групи
интерактив-
ни метод
Анализ на 
текст
Презента-
ции 

Участие в гру-
пови практи-
чески дейности 
(дискусии, 
казуси, проек-
ти, презента-
ции, творчески 
задачи)
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) 

на ниво учебна програма
Нови 

понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели

Забележка 
(дидактически 

средства, 
преструктуриране 

на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

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

Н
ое

мв
ри

10 Лаборатория: Под-
ходи за изследване 
на човека

ПДУ – анализират и 
осмислят съв-
местно проблемни 
ситуации

Извличат фило-
софски идеи и 
разпознават психо-
логически идеи от 
нефилософски тек-
стове, произведе-
ния на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации

Работа в 
малки групи
интерактив-
ни методи
Анализ на 
текст
Анализ на 
казус
Работа с 
психологи-
чески тест
Работа с 
психологи-
чески тест

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

11. 11 5. Аз-Концепция, 
Аз-образ и самоо-
ценка

НЗ – Определя понятията Аз-об-
раз и самооценка и разбира 
тяхната взаимовръзка. 
– Изследва своя Аз-образ и 
самооценка.   
– Отнася се конструктивно 
към себе си и другите лич-
ности. 

Аз-образ, 
самооценка

На учениците 
се дава възмож-
ност да:
проблематизират 
различни видове 
опит;
– анализират ав-
тентични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
-– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Беседа
Работа в 
малки групи
интерактив-
ни метод
Анализ на 
текст
Презента-
ции 

Участие в гру-
пови практи-
чески дейности 
(дискусии, 
казуси, проек-
ти, презента-
ции, творчески 
задачи)
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) 

на ниво учебна програма
Нови 

понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели

Забележка 
(дидактически 

средства, 
преструктуриране 

на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

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
12.

Де
ке

мв
ри

12 Психологическа ла-
боратория: Аз-Кон-
цепция. Аз-образ и 
самооценка

ПДУ Преговор и нови знания На учениците 
се дава възмож-
ност да:
проблематизират 
различни видове 
опит;
– анализират ав-
тентични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
-– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Беседа
Работа в 
малки групи
интерактив-
ни метод
Анализ на 
текст
Презента-
ции 

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

13. 13 6. Потребности, мо-
тивация и кариерно 
развитие

НЗ – Познава модела на Ейбра-
хам Маслоу за описание на 
човешките потребности. 
– Анализира своето поведе-
ние чрез понятията потреб-
ности, мотиви и цели. 
– Съотнася знанието за свои-
те потребности и самооценка 
с плановете си за кариерно 
развитие 

потребно-
сти, мотиви, 
цели
кариерно 
развитие

Анализират автен-
тични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
-– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

участие в гру-
пови практи-
чески дейности 
(дискусии, 
казуси, проек-
ти, презента-
ции, творчески 
задачи)
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) 

на ниво учебна програма
Нови 

понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели

Забележка 
(дидактически 

средства, 
преструктуриране 

на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

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
12.

Де
ке

мв
ри

12 Психологическа ла-
боратория: Аз-Кон-
цепция. Аз-образ и 
самооценка

ПДУ Преговор и нови знания На учениците 
се дава възмож-
ност да:
проблематизират 
различни видове 
опит;
– анализират ав-
тентични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
-– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Беседа
Работа в 
малки групи
интерактив-
ни метод
Анализ на 
текст
Презента-
ции 

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

13. 13 6. Потребности, мо-
тивация и кариерно 
развитие

НЗ – Познава модела на Ейбра-
хам Маслоу за описание на 
човешките потребности. 
– Анализира своето поведе-
ние чрез понятията потреб-
ности, мотиви и цели. 
– Съотнася знанието за свои-
те потребности и самооценка 
с плановете си за кариерно 
развитие 

потребно-
сти, мотиви, 
цели
кариерно 
развитие

Анализират автен-
тични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
-– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

участие в гру-
пови практи-
чески дейности 
(дискусии, 
казуси, проек-
ти, презента-
ции, творчески 
задачи)
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) 

на ниво учебна програма
Нови 

понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели

Забележка 
(дидактически 

средства, 
преструктуриране 

на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

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
14.

Де
ке

мв
ри

14 Психологическа ла-
боратория: Потреб-
ности и мотивация

ПДУ На учениците 
се дава възмож-
ност да:
проблематизират 
различни видове 
опит;
– анализират ав-
тентични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
-– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Беседа
Работа в 
малки групи
интерактив-
ни метод
Анализ на 
текст
Презента-
ции 

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

15.

Я
ну

ар
и

15 7. Развитие на ли-
чността

НЗ – Познава основни теории, 
които описват развитието 
на личността (социално-пси-
хологическо – Е. Ериксън, 
когнитивно – Ж. Пиаже, мо-
рално – Л. Колбърг). 
– Прилага изучаваните поня-
тия и теории за обясняване 
на ситуации от личното си 
развитие.

личностно 
развитие, 
 

Анализират автен-
тични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обоснован 
избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

Участие в гру-
пови практи-
чески дейности 
(дискусии, 
казуси, проек-
ти, презента-
ции, творчески 
задачи)
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) 

на ниво учебна програма
Нови 

понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели

Забележка 
(дидактически 

средства, 
преструктуриране 

на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

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
14.

Де
ке

мв
ри

14 Психологическа ла-
боратория: Потреб-
ности и мотивация

ПДУ На учениците 
се дава възмож-
ност да:
проблематизират 
различни видове 
опит;
– анализират ав-
тентични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
-– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Беседа
Работа в 
малки групи
интерактив-
ни метод
Анализ на 
текст
Презента-
ции 

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

15.

Я
ну

ар
и

15 7. Развитие на ли-
чността

НЗ – Познава основни теории, 
които описват развитието 
на личността (социално-пси-
хологическо – Е. Ериксън, 
когнитивно – Ж. Пиаже, мо-
рално – Л. Колбърг). 
– Прилага изучаваните поня-
тия и теории за обясняване 
на ситуации от личното си 
развитие.

личностно 
развитие, 
 

Анализират автен-
тични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обоснован 
избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

Участие в гру-
пови практи-
чески дейности 
(дискусии, 
казуси, проек-
ти, презента-
ции, творчески 
задачи)
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) 

на ниво учебна програма
Нови 

понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели

Забележка 
(дидактически 

средства, 
преструктуриране 

на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

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
16.

Я
ну

ар
и

16 Психологическа 
лаборатория: Раз-
витие на личността

ПДУ Упражнение На учениците 
се дава възмож-
ност да:
проблематизират 
различни видове 
опит;
– анализират ав-
тентични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Беседа
Работа в 
малки групи 
интерактив-
ни метод
Анализ на 
текст
Презента-
ции 

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

17. 17 8.Учене и памет НЗ – Определя понятията учене, 
памет, въображение. 
– Изследва собствения си 
начин на учене и използва тех-
ники за ефективно учене. 
– Оценява ролята на уменията 
за учене за личностното раз-
витие през целия живот. 

учене, па-
мет, въобра-
жение

– анализират ав-
тентични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи

Участие в гру-
пови практи-
чески дейности 
(дискусии, 
казуси, проек-
ти, презента-
ции, творчески 
задачи)
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) 

на ниво учебна програма
Нови 

понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели

Забележка 
(дидактически 

средства, 
преструктуриране 

на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

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
16.

Я
ну

ар
и

16 Психологическа 
лаборатория: Раз-
витие на личността

ПДУ Упражнение На учениците 
се дава възмож-
ност да:
проблематизират 
различни видове 
опит;
– анализират ав-
тентични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Беседа
Работа в 
малки групи 
интерактив-
ни метод
Анализ на 
текст
Презента-
ции 

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

17. 17 8.Учене и памет НЗ – Определя понятията учене, 
памет, въображение. 
– Изследва собствения си 
начин на учене и използва тех-
ники за ефективно учене. 
– Оценява ролята на уменията 
за учене за личностното раз-
витие през целия живот. 

учене, па-
мет, въобра-
жение

– анализират ав-
тентични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи

Участие в гру-
пови практи-
чески дейности 
(дискусии, 
казуси, проек-
ти, презента-
ции, творчески 
задачи)
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) 

на ниво учебна програма
Нови 

понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели

Забележка 
(дидактически 

средства, 
преструктуриране 

на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

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
18.

Я
ну

ар
и

18 Психологическа 
лаборатория: Учене 
и памет

ПДУ На учениците 
се дава възмож-
ност да:
проблематизират 
различни видове 
опит;
– анализират ав-
тентични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Беседа
Работа в 
малки групи
интерактив-
ни метод
Анализ на 
текст
Презента-
ции 

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

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК:
19.

Ф
ев

ру
ар

и

19 Въпросник: Стил 
на учене

ПДУ  Изследва собствения си начин 
на учене и използва техники 
за ефективно учене  като пра-
ви проект и презентира

Анализира резул-
тати от психологи-
чески тест

Използва знания и 
личен опит за са-
мооценка

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

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

20. 20 Личност и себепо-
знание

УОЗ Търсене и критич-
на оценка на ин-
формация в интер-
нет и философски 
текстове
Анализ на текст

Систематизира,
Работи по проект за 
себепознание

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

Участие в гру-
пови практи-
чески дейности 
(дискусии, 
казуси, проек-
ти, презента-
ции, творчески 
задачи
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) 

на ниво учебна програма
Нови 

понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели

Забележка 
(дидактически 

средства, 
преструктуриране 

на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

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
18.

Я
ну

ар
и

18 Психологическа 
лаборатория: Учене 
и памет

ПДУ На учениците 
се дава възмож-
ност да:
проблематизират 
различни видове 
опит;
– анализират ав-
тентични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Беседа
Работа в 
малки групи
интерактив-
ни метод
Анализ на 
текст
Презента-
ции 

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

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК:
19.

Ф
ев

ру
ар

и

19 Въпросник: Стил 
на учене

ПДУ  Изследва собствения си начин 
на учене и използва техники 
за ефективно учене  като пра-
ви проект и презентира

Анализира резул-
тати от психологи-
чески тест

Използва знания и 
личен опит за са-
мооценка

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

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

20. 20 Личност и себепо-
знание

УОЗ Търсене и критич-
на оценка на ин-
формация в интер-
нет и философски 
текстове
Анализ на текст

Систематизира,
Работи по проект за 
себепознание

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

Участие в гру-
пови практи-
чески дейности 
(дискусии, 
казуси, проек-
ти, презента-
ции, творчески 
задачи
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) 

на ниво учебна програма
Нови 

понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели

Забележка 
(дидактически 

средства, 
преструктуриране 

на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

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
21.

Ф
ев

ру
ар

и

21 9. Емоции НЗ – Разпознава емоциите и 
променя съответно поведе-
нието си (проявява емоцио-
нална интелигентност). 
– Оценява  важността на 
емпатията за ефективното 
общуване. 
– Отстоява и аргументира 
позицията си в процеса на 
общуване (автентичност и 
асертивност).

емпатия, 
асертив-
ност, емо-
ционална 
интелигент-
ност

Анализират автен-
тични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

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

22.

М
ар

т

22 Психологическа ла-
боратория: Емоции

ПДУ Преговор и нови знания На учениците 
се дава възмож-
ност да:
проблематизират 
различни видове 
опит;
– анализират ав-
тентични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
-– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Беседа
Работа в 
малки групи
интерактив-
ни метод
Анализ на 
текст
Презента-
ции 

Участие в гру-
пови практи-
чески дейности 
(дискусии, 
казуси, проек-
ти, презента-
ции, творчески 
задачи
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) 

на ниво учебна програма
Нови 

понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели

Забележка 
(дидактически 

средства, 
преструктуриране 

на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

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
21.

Ф
ев

ру
ар

и

21 9. Емоции НЗ – Разпознава емоциите и 
променя съответно поведе-
нието си (проявява емоцио-
нална интелигентност). 
– Оценява  важността на 
емпатията за ефективното 
общуване. 
– Отстоява и аргументира 
позицията си в процеса на 
общуване (автентичност и 
асертивност).

емпатия, 
асертив-
ност, емо-
ционална 
интелигент-
ност

Анализират автен-
тични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

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

22.

М
ар

т

22 Психологическа ла-
боратория: Емоции

ПДУ Преговор и нови знания На учениците 
се дава възмож-
ност да:
проблематизират 
различни видове 
опит;
– анализират ав-
тентични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
-– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Беседа
Работа в 
малки групи
интерактив-
ни метод
Анализ на 
текст
Презента-
ции 

Участие в гру-
пови практи-
чески дейности 
(дискусии, 
казуси, проек-
ти, презента-
ции, творчески 
задачи
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) 

на ниво учебна програма
Нови 

понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели

Забележка 
(дидактически 

средства, 
преструктуриране 

на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

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
23.

М
ар

т

23 10. Общуване и 
комуникативни 
умения

НЗ – Разбира общуването като 
социално умение. 
– Различава средствата на 
вербалното и невербалното 
общуване. 
– Прилага техники за ак-
тивно слушане в процеса на 
общуване в клас. 
– Разпознава характерни 
стереотипи като пречка за 
общуването и приемането на 
другостта.  

общуване Анализират автен-
тични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

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

24. 24 Психологическа 
лаборатория: Об-
щуване и комуни-
кативни умения

ПДУ На учениците 
се дава възмож-
ност да:
проблематизират 
различни видове 
опит;
– анализират ав-
тентични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Беседа
Работа в 
малки групи
интерактив-
ни метод
Анализ на 
текст
Презента-
ции 

Участие в гру-
пови практи-
чески дейности 
(дискусии, 
казуси, проек-
ти, презента-
ции, творчески 
задачи
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) 

на ниво учебна програма
Нови 

понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели

Забележка 
(дидактически 

средства, 
преструктуриране 

на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

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
23.

М
ар

т

23 10. Общуване и 
комуникативни 
умения

НЗ – Разбира общуването като 
социално умение. 
– Различава средствата на 
вербалното и невербалното 
общуване. 
– Прилага техники за ак-
тивно слушане в процеса на 
общуване в клас. 
– Разпознава характерни 
стереотипи като пречка за 
общуването и приемането на 
другостта.  

общуване Анализират автен-
тични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

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

24. 24 Психологическа 
лаборатория: Об-
щуване и комуни-
кативни умения

ПДУ На учениците 
се дава възмож-
ност да:
проблематизират 
различни видове 
опит;
– анализират ав-
тентични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Беседа
Работа в 
малки групи
интерактив-
ни метод
Анализ на 
текст
Презента-
ции 

Участие в гру-
пови практи-
чески дейности 
(дискусии, 
казуси, проек-
ти, презента-
ции, творчески 
задачи
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) 

на ниво учебна програма
Нови 

понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели

Забележка 
(дидактически 

средства, 
преструктуриране 

на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

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
25.

М
ар

т

25 11.Социални групи 
и роли

НЗ – Разпознава видове групи 
според различни критерии. 
– Разбира разликата между 
група и екип. 
– Познава алтернативни тео-
рии за лидерство. 
– Анализира личностната си 
идентичност през принадлеж-
ността си към различни соци-
ални групи. 
– Изследва ролите и отноше-
нията в класа като социална 
група. 
– Проявява готовност да раз-
вива своя потенциал за работа 
в екип.  
– Осъзнава важността и 
влиянието на груповата при-
надлежност за личностната 
идентичност и развитие.

социални 
групи, соци-
ални роли, 
екип, лидер-
ство 

Анализират автен-
тични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

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

26.

А
пр

ил

26 Психологическа 
лаборатория: Соци-
ални групи и роли

ПДУ Преговор и нови знания На учениците 
се дава възмож-
ност да:
проблематизират 
различни видове 
опит;
– анализират ав-
тентични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Беседа
Работа в 
малки групи
интерактив-
ни метод
Анализ на 
текст
Презента-
ции 

Участие в гру-
пови практи-
чески дейности 
(дискусии, 
казуси, проек-
ти, презента-
ции, творчески 
задачи
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) 

на ниво учебна програма
Нови 

понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели

Забележка 
(дидактически 

средства, 
преструктуриране 

на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

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
25.

М
ар

т

25 11.Социални групи 
и роли

НЗ – Разпознава видове групи 
според различни критерии. 
– Разбира разликата между 
група и екип. 
– Познава алтернативни тео-
рии за лидерство. 
– Анализира личностната си 
идентичност през принадлеж-
ността си към различни соци-
ални групи. 
– Изследва ролите и отноше-
нията в класа като социална 
група. 
– Проявява готовност да раз-
вива своя потенциал за работа 
в екип.  
– Осъзнава важността и 
влиянието на груповата при-
надлежност за личностната 
идентичност и развитие.

социални 
групи, соци-
ални роли, 
екип, лидер-
ство 

Анализират автен-
тични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

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

26.

А
пр

ил

26 Психологическа 
лаборатория: Соци-
ални групи и роли

ПДУ Преговор и нови знания На учениците 
се дава възмож-
ност да:
проблематизират 
различни видове 
опит;
– анализират ав-
тентични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Беседа
Работа в 
малки групи
интерактив-
ни метод
Анализ на 
текст
Презента-
ции 

Участие в гру-
пови практи-
чески дейности 
(дискусии, 
казуси, проек-
ти, презента-
ции, творчески 
задачи
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) 

на ниво учебна програма
Нови 

понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели

Забележка 
(дидактически 

средства, 
преструктуриране 

на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

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
27.

А
пр

ил

27 Междуличностни 
отношения

УОЗ Упражнение Търсене и критич-
на оценка на ин-
формация в интер-
нет и философски 
текстове
Анализ на текст

Систематизира
Ситуитивна игра 
Демонстрира уме-
ние за справяне в 
житейска ситуация

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

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

28. 28 Представяне на 
проекти

КО Правят проекти за 
справяне с  про-
блемни ситуации;

Работят в екип Индивиду-
ални групо-
ви задачи

Презентации

29.

М
ай

29 12. Конфликти НЗ – Познава различни страте-
гии за справяне с конфликти.  
– Описва и оценява поведе-
нието си в конфликтни ситу-
ации, като прилага психоло-
гически модели.  
– Разбира положителните 
аспекти на конфликта като 
възможност за изясняване 
на отношения и решаване на 
проблеми. 

решаване на 
конфликти,

Анализират автен-
тични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

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

30. 30 Психологическа 
лаборатория: Кон-
фликти

ПДУ Упражнение На учениците 
се дава възмож-
ност да:
проблематизират 
различни видове 
опит;
– анализират ав-
тентични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на пси-
хологически про-
блеми/теми в лите-
ратурни и публи-
цистични текстове 
разпознават
психологическа
проблематика от
произведения
на изкуството,
културата,
спорта, кино и 
жизнени
ситуации;

Беседа
Работа в 
малки групи
интерактив-
ни методи
Анализ на 
текст
Презента-
ции 

Участие в гру-
пови практи-
чески дейности 
(дискусии, 
казуси, проек-
ти, презента-
ции, творчески 
задачи
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) 

на ниво учебна програма
Нови 

понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели

Забележка 
(дидактически 

средства, 
преструктуриране 

на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

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
27.

А
пр

ил

27 Междуличностни 
отношения

УОЗ Упражнение Търсене и критич-
на оценка на ин-
формация в интер-
нет и философски 
текстове
Анализ на текст

Систематизира
Ситуитивна игра 
Демонстрира уме-
ние за справяне в 
житейска ситуация

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

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

28. 28 Представяне на 
проекти

КО Правят проекти за 
справяне с  про-
блемни ситуации;

Работят в екип Индивиду-
ални групо-
ви задачи

Презентации

29.

М
ай

29 12. Конфликти НЗ – Познава различни страте-
гии за справяне с конфликти.  
– Описва и оценява поведе-
нието си в конфликтни ситу-
ации, като прилага психоло-
гически модели.  
– Разбира положителните 
аспекти на конфликта като 
възможност за изясняване 
на отношения и решаване на 
проблеми. 

решаване на 
конфликти,

Анализират автен-
тични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

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

30. 30 Психологическа 
лаборатория: Кон-
фликти

ПДУ Упражнение На учениците 
се дава възмож-
ност да:
проблематизират 
различни видове 
опит;
– анализират ав-
тентични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на пси-
хологически про-
блеми/теми в лите-
ратурни и публи-
цистични текстове 
разпознават
психологическа
проблематика от
произведения
на изкуството,
културата,
спорта, кино и 
жизнени
ситуации;

Беседа
Работа в 
малки групи
интерактив-
ни методи
Анализ на 
текст
Презента-
ции 

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



32

№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) 

на ниво учебна програма
Нови 

понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели

Забележка 
(дидактически 

средства, 
преструктуриране 

на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

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
31.

М
ай

31 13. Агресивно сре-
щу помагащо пове-
дение

НЗ – Познава причините за агре-
сията и типичните форми на 
агресивно поведение. 
– Разпознава форми на агре-
сия в училище и общността.  
– Оценява ефективното об-
щуване и разрешаване на 
конфликти като възможности 
за превенция на агресивно 
поведение. 

агресия На учениците 
се дава възмож-
ност да:
проблематизират 
различни видове 
опит;
– анализират ав-
тентични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

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

32. 32 Психологическа ла-
боратория: Агресия

ПДУ . На учениците 
се дава възмож-
ност да:
проблематизират 
различни видове 
опит;
– анализират ав-
тентични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Беседа
Работа в 
малки групи
интерактив-
ни метод
Анализ на 
текст
Презента-
ции 

Участие в гру-
пови практи-
чески дейности 
(дискусии, 
казуси, проек-
ти, презента-
ции, творчески 
задачи
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) 

на ниво учебна програма
Нови 

понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели

Забележка 
(дидактически 

средства, 
преструктуриране 

на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

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
31.

М
ай

31 13. Агресивно сре-
щу помагащо пове-
дение

НЗ – Познава причините за агре-
сията и типичните форми на 
агресивно поведение. 
– Разпознава форми на агре-
сия в училище и общността.  
– Оценява ефективното об-
щуване и разрешаване на 
конфликти като възможности 
за превенция на агресивно 
поведение. 

агресия На учениците 
се дава възмож-
ност да:
проблематизират 
различни видове 
опит;
– анализират ав-
тентични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

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

32. 32 Психологическа ла-
боратория: Агресия

ПДУ . На учениците 
се дава възмож-
ност да:
проблематизират 
различни видове 
опит;
– анализират ав-
тентични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Беседа
Работа в 
малки групи
интерактив-
ни метод
Анализ на 
текст
Презента-
ции 

Участие в гру-
пови практи-
чески дейности 
(дискусии, 
казуси, проек-
ти, презента-
ции, творчески 
задачи
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) 

на ниво учебна програма
Нови 

понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели

Забележка 
(дидактически 

средства, 
преструктуриране 

на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

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
33.

Ю
ни

33 14. Психично здраве 
и зависимости

НЗ – Познава видовете зависи-
мости. 
– Различава фактори от 
причини за попадане в зави-
симост.  
– Изследва своя личен опит 
за фактори, които могат да 
доведат до изпадане в зави-
симост. 
– Анализира отношението 
между психичното здраве и 
самооценката, личната и гру-
повата идентичност. 
– Осъзнава важността на во-
лята и подкрепата от средата  
за справяне със зависимо 
поведение и поддържане на 
психичното здраве. 

зависимост 
(физиоло-
гична, пси-
хична, соци-
ална), локус 
на контрол, 
психично 
здраве

Анализират автен-
тични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

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

34. 34 Психологическа 
лаборатория: Пси-
хично здраве и за-
висимости

ПДУ Упражнение На учениците 
се дава възмож-
ност да:
проблематизират 
различни видове 
опит;
– анализират ав-
тентични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Беседа
Работа в 
малки групи
интерактив-
ни метод
Анализ на 
текст
Презента-
ции 

Участие в гру-
пови практи-
чески дейности 
(дискусии, 
казуси, проек-
ти, презента-
ции, творчески 
задачи
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) 

на ниво учебна програма
Нови 

понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели

Забележка 
(дидактически 

средства, 
преструктуриране 

на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

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
33.

Ю
ни

33 14. Психично здраве 
и зависимости

НЗ – Познава видовете зависи-
мости. 
– Различава фактори от 
причини за попадане в зави-
симост.  
– Изследва своя личен опит 
за фактори, които могат да 
доведат до изпадане в зави-
симост. 
– Анализира отношението 
между психичното здраве и 
самооценката, личната и гру-
повата идентичност. 
– Осъзнава важността на во-
лята и подкрепата от средата  
за справяне със зависимо 
поведение и поддържане на 
психичното здраве. 

зависимост 
(физиоло-
гична, пси-
хична, соци-
ална), локус 
на контрол, 
психично 
здраве

Анализират автен-
тични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

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

34. 34 Психологическа 
лаборатория: Пси-
хично здраве и за-
висимости

ПДУ Упражнение На учениците 
се дава възмож-
ност да:
проблематизират 
различни видове 
опит;
– анализират ав-
тентични текстове
– аргументират 
позициите си;
– правят обосно-
ван избор;
– зачитат аргу-
менти различни от 
техните;
– анализират съв-
местно проблемни 
ситуации

Откриване на 
психологически 
проблеми/теми 
в литературни и 
публицистични 
текстове разпозна-
ват психологиче-
ска проблематика 
от произведения 
на изкуството, 
културата, спорта, 
кино и жизнени 
ситуации;

Беседа
Работа в 
малки групи
интерактив-
ни метод
Анализ на 
текст
Презента-
ции 

Участие в гру-
пови практи-
чески дейности 
(дискусии, 
казуси, проек-
ти, презента-
ции, творчески 
задачи
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) 

на ниво учебна програма
Нови 

понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели

Забележка 
(дидактически 

средства, 
преструктуриране 

на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

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
35.

Ю
ни

35 Личност и социална 
среда

УОЗ Упражнение Търсене и критич-
на оценка на ин-
формация в интер-
нет и философски 
текстове
Анализ на текст

Систематизира
Ситуитивна игра 
Демонстрира уме-
ние за справяне в 
житейска ситуация

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

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

36. 36 Изходно ниво КО Индивиду-
ални писме-
ни задачи

Писмено из-
питване

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

Пояснителни бележки: 
1. Годишното тематично разпределение се разработва от преподаващия учител 

за всяка учебна 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 ди-
ректора 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. Вся-
ка 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 из-
ползва съответната таблица в учебната програма за препоръчителното процентно 
разпределение. 

7. В колона 5 се описват накратко компетентностите като очаквани резултати от 
обучението в рамките на конкретната урочна единица/раздел. 
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) 

на ниво учебна програма
Нови 

понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели

Забележка 
(дидактически 

средства, 
преструктуриране 

на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

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
35.

Ю
ни

35 Личност и социална 
среда

УОЗ Упражнение Търсене и критич-
на оценка на ин-
формация в интер-
нет и философски 
текстове
Анализ на текст

Систематизира
Ситуитивна игра 
Демонстрира уме-
ние за справяне в 
житейска ситуация

Оценки за 
индивидуал 
на работа и 
работа по 
групи 

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

36. 36 Изходно ниво КО Индивиду-
ални писме-
ни задачи

Писмено из-
питване

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

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 учебна-
та програма, в съответствие с предвиденото в раздел „Дейности за придобиване на 
ключови компетентности и междупредметни връзки“ на съответната учебна програма. 

10. В колона 8 се посочват методите и формите за оценяване (те може да са свързани 
с конкретната тема на урочната единица, но може да са и ориентирани върху цял раз-
дел) 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 
разпределение 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 разпреде-
ление на задължителните учебни часове за годината.
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МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИТЕ ЗА 
НОВИ ЗНАНИЯ

ТЕМА 1. ЗНАНИЕ И МЪДРОСТ
Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: Учениците да осмислят същността на 
философията като специфично същностно знание, като „любов към мъдростта“

Задачи на урока (подцели): учениците да:
• разбират спецификата на философията като „любов към мъдростта“;
• различават понятията знание и мъдрост;
• различават философското познание от познанието на частните науки и рели-

гията;
• различават философските от всекидневните въпроси.

Методи за преподаване и за учене: беседа, работа в малки групи, интерактив-
ни методи, анализ на философски текст

Учебно методически ресурси: учебник по философия за 8. клас, електронен 
вариант на учебника, подходящи философски текстове, предоставени на ученици-
те от учителя.

Указания към задачите в учебника: темата въвежда в нова научна дисципли-
на за учениците. Беседата и обясненията на учителя са решаващи за формирането 
на нова нагласа към ученето и активно отношение към работата по предмета. Учи-
телят информира и обяснява, като илюстрира с конкретни философски текстове. С 
цитати от Животът на философите на Диоген Лаерций въвежда понятието фило-
софия. Стимулира учениците да осмислят философските сентенции и да обяснят 
защо те са мъдрости. Учителят предлага подходящи текстове от Хегел, Галилео 
Галилея, Рене Декарт, за да формира разбиране за отношението светоглед-нау-
ка-философия, както и от свещенитеи авторитетните книги, за да могат учениците 
да осмислят отношението философия-религия 

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 фи-
лософския семинар – урока за упражнение върху темата, като освен предложените 
текстове може да предложи и други подходящи.

Контрол: Индивидуални отговори и решаване на поставените задачи, работа в 
екип.
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ТЕМА 2. НАЧАЛА НА ФИЛОСОФСТВАНЕТО
Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: учениците да разберат и да осмислят 
историческото и екзистенциалното начало на философстването.

Задачи на урока (подцели): учениците да:
• познават историческото възникване на философията от митологическото ми-

слене в Древна Гърция и да го описват чрез понятията мит и логос;
• разпознават ситуации в опита си като удивление, съмнение, гранични ситуа-

ции, които изискват философско осмисляне;
• различават историческото от екзистенциалното начало на философстването;
• разбират личностния смисъл от заниманията с философия.

Методи за преподаване и за учене: беседа, работа в малки групи, интерактив-
ни методи, анализ на философски текст, анализ на казус

Учебно методически ресурси: учебник по философия за 8. клас, електронен 
вариант на учебника, подходящи философски текстове и казуси, предоставени на 
учениците от учителя

Указания към задачите в учебника: учителят в беседа разграничава истори-
ческото от екзистенциалното начало на философстването и изяснява понятията 
„мит“ и „логос“. Темата провокира учениците да осмислят житейските ситуации 
и опита си, търсейки същностното. Анализът на философските текстове от диа-
лога „Теетет“ (Платон) и „Метафизика“ (Аристотел), както и на други подбрани 
от учителя подходящи текстове ще формира философично отношение.  Учителят 
направлява процеса на осмисляне по начин, по който учениците да осъзнаят, че 
философията започва от удивлението и съмнението в опита ни да разберем света 
и продължава във формирането на 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 темата, за да се установи степента на 
постигнатото разбиране по темата.

В края на часа учителят поставя задачи за самоподготовка за провеждане на фи-
лософския семинар – урока за упражнение върху темата, като пояснява основните 
стъпки при анализа на философски фрагмент и текст.

Междупредметни връзки: литература: учениците могат да направят аналогия 
със знанията си за митовете, приказките, легендите; математика: практическото 
приложение на геометрията в земеразделянето, на астрономията при предсказва-
нето на наводненията и т.н. са примери за систематизация на знанието и възниква-
нето на науките, за логоса.

Контрол: индивидуални отговори и решаване на поставените задачи, работа в екип.
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ТЕМА 3. ЛИЧНОСТНАТА ИДЕНТИЧНОСТ КАТО 
ФИЛОСОФСКИ ПРОБЛЕМ
Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: учениците да разберат личностната 
идентичност и да осъзнаят динамиката на личностното развитие

Задачи на урока (подцели): учениците да
• разбират философските търсения на идентичността на човека чрез отношение-

то между понятията душа и тяло;
• различават понятията индивид и личност (единичност и уникалност);
• изследват аспекти на личната си идентичност;
• осъзнават динамиката и ценността на личностното си развитие.

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

Учебно методически ресурси: учебник по философия за 8. клас, електронен 
вариант на учебника, подходящи философски текстове и фрагменти, предоставени 
на учениците от учителя

Указания към задачите в учебника: учителят в беседа обяснява понятията 
индивид и личност, единичност и уникалност. Темата предполага учениците да  
осмислят личен опит и да достигнат до философски обобщения. Учителят пости-
га целите на урока чрез анализ на фрагментите от учебника. За обяснението на 
лична история и идентичност учителят поставя задача всеки ученик да направи 
пълен списък с нещата, които го правят личност. Поставя времево ограничение, 
например 5 минути. В процеса на обсъждане на написаното се извежда понятие за 
личностна идентичност.

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

В края на часа учителят поставя задачи да самоподготовка за провеждане на 
лабораторните задачи – урока за упражнение върху темата.

Междупредметни връзки: литература: учениците могат да направят аналогия 
с автобиографията в литературата; изобразително изкуство: учениците могат да 
направят аналогия с автобиографията в изобразителното изкуство.

Контрол: индивидуални отговори и решаване на поставените задачи, работа 
в екип
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ТЕМА 4. ПОДХОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧОВЕКА
Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: учениците да познават различните под-
ходи (философски и психологически) при изследването на човека и значението им 
за себепознанието

Задачи на урока (подцели): учениците да
• познават основни възгледи за човешката психика и поведение на бихейвиори-

зма, психоанализата и хуманистичната психология;
• анализират сходствата и разликите между човека и други форми на съществу-

ване: животни, машини, компютри и т.н.
• различат философските и психологическите подходи при изследването на чо-

века;
• осъзнават значението на психологическите теории за личността за себепозна-

нието и личностното развитие;
• проявяват нагласа за използване на философски и психологически концепции 

за човека при осмислянето на личния опит и социална среда.

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

Учебно методически ресурси: учебник по философия за 8. клас, електронен 
вариант на учебника, подходящи философски текстове и фрагменти, предоставени 
на учениците от учителя

Указания към задачите в учебника: учителят в беседа обяснява основните 
философски и психологически концепции за човека като акцентира върху двата 
подхода на изследване. 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 да самоподготовка за провеждане на 
психологическите лабораторни задачи – урока за упражнение върху темата. По-
ставя казуса, чието решение учениците ще изведат след гледането на филма „A.I. 
(„Изкуствен интелект“).

Междупредметни връзки: биология: учениците могат да направят аналогия с 
поведението при животните, възпитание и дресура.

Контрол: индивидуални отговори и решаване на поставените задачи, работа в 
екип
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ТЕМА 5. АЗ-КОНЦЕПЦИЯ, АЗ-ОБРАЗ И 
САМООЦЕНКА
Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: учениците да осъзнаят значимостта на 
себепознанието и самооценката на Аза, за създаването на реалистичен Аз-образ 

Задачи на урока (подцели): учениците да
• определят понятията Аз-образ и самооценка и да разбират тяхната взаимо-

връзка;
• изследват своя Аз-образ и самооценка;
• се отнасят конструктивно към себе си и другите личности.

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

Учебно методически ресурси: учебник по философия за 8. клас, електронен 
вариант на учебника, подходящи философски текстове и фрагменти, предоставени 
на учениците от учителя

Указания към задачите в учебника: учителят в беседа обяснява основните 
психологически понятия; възможно е да онагледи с мултимедийна презентация 
съотношението между трите елемента на Аза. Осъществява обратна връзка с уче-
ниците като им поставя индивидуални задачи за анализ на фрагментите от темата. 
Поставя конкретни задачи на учениците за социално сравнение и ги подпомага да 
вербализират своя Аз-образ, като оценят неговата реалистичност. Поставя задача 
за 5 минути всеки ученик да опише себе си като Аз-концепция, публичен Аз и Аз 
като изпълнител. 

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 пси-
хологическите лабораторни задачи – урока за упражнение върху темата. Посочва 
интернет адреса за драматичната илюстрация, която ще се обсъди следващия час.

Междупредметни връзки: театър: учениците могат да направят сравнение с 
ролите на актьорите на сцена и социалните роли (анализ на цитата от Шекспир от 
темата)

Контрол: индивидуални отговори и решаване на поставените задачи, работа в екип
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ТЕМА 6. ПОТРЕБНОСТИ, МОТИВАЦИЯ И 
КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ
Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: учениците да осъзнаят значимостта на 
потребностите и мотивите за реализацията и кариерното развитие на личността

Задачи на урока (подцели): учениците да
• познават модела на Ейбрахам Маслоу за описание на човешките потребности;
• анализират своето поведение чрез понятията потребности, мотиви и цели;
• съотнасят знанието за своите потребности и самооценка с плановете си за ка-

риерно развитие.

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

Учебно методически ресурси: учебник по философия за 8. клас, електронен 
вариант на учебника, подходящи философски текстове и фрагменти, предоставени 
на учениците от учителя

Указания към задачите в учебника: учителят в беседа обяснява основните 
психологически понятия, като може да онагледи с мултимедийна презентация от-
ношението потребност–мотив–действия–цел и пирамидата на Маслоу. Осъщест-
вява обратна връзка с учениците, като им поставя индивидуални задачи за анализ 
на фрагментите от темата. Излага основните въпроси при избор на професия и 
поставя конкретни задачи на учениците, за да добие представа за нагласите на 
учениците към различните типове работа и ги подпомага да определят критери-
ите, от които биха се ръководили при избор на бъдещата си професия. Учителят 
акцентира върху взаимовръзката между реалистичния Аз и кариерното развитие, 
стимулира учениците да споделят плановете си за кариерно развитие и как те ко-
респондират със спецификата на техния Аз. Представя шестоъгълния модел на 
Джон Холанд за осмисляне  от страна на учениците дали техният първоначален 
избор на професия съответства на личностните им характеристики.

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

В края на часа учителят поставя задачи да самоподготовка за провеждане на 
психологическите лабораторни задачи – урока за упражнение върху темата. Кон-
кретизира въпросите върху филма „Предай нататък“.

Междупредметни връзки: предприемачество: учениците могат да ползват зна-
нията си за професиите

Контрол: индивидуални отговори и решаване на поставените задачи, работа в 
екип
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ТЕМА 7. РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА
Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: учениците да познават основните етапи 
на развитие на личността и описващите ги теории

Задачи на урока (подцели): учениците да:
• познават основни теории, които описват развитието на личността (социал-

но-психологическо – Е. Ериксън, когнитивно – Ж. Пиаже, морално – Л. Колбърг);
• прилагат изучаваните понятия и теории за обясняване на ситуации от личното 

си развитие.

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

Учебно методически ресурси: учебник по философия за 8. клас, електронен 
вариант на учебника, подходящи текстове и фрагменти, предоставени на ученици-
те от учителя

Указания към задачите в учебника: учителят в беседа обяснява трите под-
хода към етапите на развитие на личността в теориите на Е. Ериксън, Ж. Пиаже 
и Л. Колбърг, като може да онагледи с мултимедийна презентация таблиците от 
учебника. Учителят стимулира учениците да споделят личен опит и наблюдения. 
Осъществява обратна връзка с учениците, като им поставя индивидуални задачи 
за анализ на фрагментите от темата. Поставя морални дилеми (на Л. Колбърг или 
други), за да провокира осмисляне от страна на учениците. Провокира учениците 
да обясняват личното си развитие 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 
психологическите лабораторни задачи – урока за упражнение върху темата. Кон-
кретизира въпросите върху филма „Мосю Ибрахим“. Задава за домашна работа 
фрагментите от Е. Ериксън (от психологическата лаборатория) за създаване на 
аналитичен текст.

Междупредметни връзки: етика: учениците могат да ползват знанията си за 
общоприетите морални норми.

Контрол: индивидуални отговори и решаване на поставените задачи, работа в 
екип.
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ТЕМА 8. УЧЕНЕ И ПАМЕТ
Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: учениците да познават основните типо-
ве и стилове на учене и особеностите на паметта

Задачи на урока (подцели): учениците да
• определят понятията учене, памет, въображение;
• изследват собствения си начин на учене и да ползват техники за ефективно 

учене;
• оценяват ролята на уменията за учене за личностното развитие приз целия 

живот.

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

Учебно методически ресурси: учебник по философия за 8. клас, електронен 
вариант на учебника, подходящи текстове и фрагменти, предоставени на ученици-
те от учителя

Указания към задачите в учебника: учителят в беседа обяснява понятията 
учене, памет и въображение, като може да онагледи с мултимедийна презентация 
таблиците от учебника за по-добро и систематизирано възприемане от учениците. 
Учителят стимулира учениците да правят аналогии и да споделят лични наблю-
дения и опит. Осъществява обратна връзка с учениците, като им поставя индиви-
дуални задачи за анализ на фрагментите от темата. Учителят показва кутията на 
Скинър (интернет адресът е цитиран в учебника). Учителят обяснява и онагледява 
със схемата от учебника паметта като психичен процес. 

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 
психологическите лабораторни задачи – урока за упражнение върху темата. Кон-
кретизира задачите върху филма „Корабокрушенецът“. Поставя задачи за работа 
по проект във връзка с въпросника за стил на учене.

Междупредметни връзки: изобразително изкуство и  литература: учениците 
могат да правят аналогия между въображението в процеса на познание и в изобра-
зителното изкуство и в литературата.

Контрол: индивидуални отговори и решаване на поставените задачи, работа в 
екип.
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ТЕМА 9. ЕМОЦИИ
Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: учениците да разпознават емоциите и да 
осъзнаят на проявата на емоционална интелигентност

Задачи на урока (подцели): учениците да:
• разпознават емоциите и да променят уместно поведението си, проявявайки 

емоционална интелигентност;
• оценяват важността на емпатията за ефективното общуване;
• отстояват и аргументират позицията си в процеса на общуване (автентичност 

и себеутвърждаване [асертивност]).

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

Учебно методически ресурси: учебник по философия за 8. клас, електронен 
вариант на учебника, подходящи текстове и фрагменти, предоставени на ученици-
те от учителя

Указания към задачите в учебника: учителят в беседа обяснява понятията 
емоция, емпатия, себеутвърждаване и представя компонентите на емоцията, като 
онагледява с мултимедийна презентация таблиците от учебника за по-добро и сис-
тематизирано възприемане от учениците. Учителят представя видовете емоции, 
като стимулира учениците да ги „изиграят“ съобразно личните си наблюдения, 
опит и артистични заложби или да ги „нарисуват“/“шаржират“. Учениците осмис-
лят емпатията и себеутвърждаването [асертивността] като път към автентичност-
та, като анализират графиката по т.4 от темата. Извеждат понятието емоционална 
интелигентност. Учителят осъществява обратна връзка с учениците, като им по-
ставя 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 
психологическите лабораторни задачи – урока за упражнение върху темата. Кон-
кретизира задачите върху филма „Камшичен удар“. 

Междупредметни връзки: литература: учениците могат да търсят аналогия на 
емоционално изразяване в познати им литературни творби.

Контрол: индивидуални отговори и решаване на поставените задачи, работа в 
екип.
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ТЕМА 10. ОБЩУВАНЕ И КОМУНИКАТИВНИ 
УМЕНИЯ
Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: учениците да разберат вербалното и не-
вербалното общуване като социално умение

Задачи на урока (подцели): учениците да
• разберат общуването като социално умение;
• различават средствата на вербалното и невербалното общуване;
• прилагат техники за активно слушане в процеса на общуване в клас;
• разпознават характерни стереотипи като пречка за общуването и приемането 

на другостта.

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

Учебно методически ресурси: учебник по философия за 8. клас, електронен 
вариант на учебника, подходящи текстове и фрагменти, предоставени на ученици-
те от учителя

Указания към задачите в учебника: учителят в беседа обяснява понятието 
общуване и неговите основни функции и представя типовете общуване и разли-
ката между вербално и невербално общуване, като онагледява с мултимедийна 
презентация таблиците от учебника за по-добро и систематизирано възприемане 
от учениците. Учителят представя невербалното общуване, като стимулира уче-
ниците да споделят и да изиграят символното значение на различните форми на 
невербално поведение съобразно личните си наблюдения, опит и артистични за-
ложби. Учениците осмислят значението на  стереотипите и активното слушане за 
качеството на общуване и приемане на другостта. Стимулирани са от учителя да 
обсъждат каналите на невербално поведение. 

Учителят осъществява обратна връзка с учениците, като им поставя индивиду-
ални 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 да самоподготовка за провеждане на 
психологическите лабораторни задачи – урока за упражнение върху темата. Кон-
кретизира задачите върху филма „Скъпи Франки“. 

Междупредметни връзки: литература: учениците могат да търсят примери за 
ролята на параезика (интонация, паузи) в познати им литературни творби за общу-
ването; история и цивилизация: артефактите като средство за общуване

Контрол: индивидуални отговори и решаване на поставените задачи, работа в екип.
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ТЕМА 11. СОЦИАЛНИ ГРУПИ И РОЛИ
Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: учениците да разберат същността на 
взаимоотношенията в група и влиянието им върху личностното развитие

Задачи на урока (подцели): учениците да
• разпознават видовете групи според различни критерии;
• разбират разликата между група и екип;
• познават алтернативни теории за лидерство;
• анализират личностната си идентичност през принадлежността си към различ-

ни социални групи;
• изследват ролите и отношенията в класа като социална група;
• проявяват готовност да развиват своя потенциал за работа в екип;
• осъзнават важността и влиянието на груповата принадлежност за личностната 

идентичност и развитие.

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

Учебно методически ресурси: учебник по философия за 8. клас, електронен 
вариант на учебника, подходящи текстове и фрагменти, предоставени на ученици-
те от учителя

Указания към задачите в учебника: учителят в беседа обяснява какво пред-
ставляват групите и екипите и социалните роли и норми, и представя разликите, 
като онагледява с мултимедийна презентация таблиците от учебника за по-добро 
и систематизирано възприемане от учениците. Учителят стимулира учениците да 
посочат лидера в класа и да определят лидерските му качества. Учениците об-
съждат и други познати им лидерски качества и на тази база учителят дефинира 
лидерските стилове. Учителят разделя класа на малки групи от по 5–6 ученика и им 
поставя задача за работа в екип: да определят връзките помежду си (социограма) 
и да излъчат лидер. Екипите мотивират избора на лидер с ролята му за взаимоот-
ношенията в класа.

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

В края на часа учителят поставя задачи да самоподготовка за провеждане на психо-
логическите лабораторни задачи – урока за упражнение върху темата. Конкретизира 
задачите върху филмите „Треньорът Картър“ и „Дванадесет разгневени мъже“. 

Междупредметни връзки: литература: учениците могат да търсят примери за 
социални роли и лидерски умения в познати им литературни творби; история и 
цивилизация: учениците посочват и анализират известни лидери-исторически лич-
ности (Левски, Хитлер, Наполеон…)

Контрол: индивидуални отговори и решаване на поставените задачи, работа в екип.
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ТЕМА 12. КОНФЛИКТИ
Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: учениците да разберат същността на 
конфликта и стратегиите за справяне с конфликти

Задачи на урока (подцели): учениците да
• познават различни стратегии за справяне с конфликти;
• описват и оценяват поведението си в конфликтни ситуации, като прилагат пси-

хологически модели;
• разбират положителните аспекти на конфликта като възможности за изяснява-

не на отношения и решаване на проблеми.

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

Учебно методически ресурси: учебник по философия за 8. клас, електронен ва-
риант на учебника, подходящи текстове и фрагменти, предоставени на учениците 
от учителя

Указания към задачите в учебника: учителят в беседа обяснява същността на 
конфликта и стиловете за справяне с конфликти, както и стратегиите за решаване 
на конфликти, като онагледява с мултимедийна презентация таблиците от учебни-
ка за по-добро и систематизирано възприемане от учениците. Учителят стимулира 
учениците да посочат конфликтна ситуация в класа/училището и обсъждат начина, 
по който е решена или може да се реши. Учителят поставя задача всеки ученик да 
избере по свое предпочитание и опит стил и стратегия за справяне с конфликти и 
да обясни избора си. Провокира се дискусия.

Учителят осъществява обратна връзка с учениците, като им поставя индивиду-
ални 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 да самоподготовка за провеждане на 
психологическите лабораторни задачи – урока за упражнение върху темата. Кон-
кретизира задачите върху филма „Зеленият път“. 

Междупредметни връзки: литература: учениците могат да търсят примери за 
разрешаване на конфликти в познати им литературни творби за общуването; ис-
тория и цивилизация: примери от познати исторически събития за конфликти и 
тяхното разрешаване 

Контрол: индивидуални отговори и решаване на поставените задачи, работа в 
екип.
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ТЕМА 13. АГРЕСИВНО СРЕЩУ ПОМАГАЩО 
ПОВЕДЕНИЕ
Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: учениците да осмислят агресивното по-
ведение и да оценят ефективното общуване като превенция на агресията

Задачи на урока (подцели): учениците да
• познават причините за агресията и типичните форми на агресивно поведение;
• разпознават форми на агресия в училище и общността;
• оценяват ефективното общуване и разрешаване на конфликти като възмож-

ности за превенция на агресивно поведение.

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

Учебно методически ресурси: учебник по философия за 8. клас, електронен 
вариант на учебника, подходящи текстове и фрагменти, предоставени на ученици-
те от учителя

Указания към задачите в учебника: учителят в беседа обяснява същността 
и произхода на агресията като онагледява с мултимедийна презентация фигурата 
от учебника за по-добро и систематизирано възприемане от учениците. Учителят 
стимулира учениците да изразят мнението си за показването на насилие по меди-
ите и как то им влияе. Учителят обяснява същността на ефективното общуване 
и провокира активно слушане при представяне на подхода на Джон Дарли и Биб 
Латане за оказването на помощ. Обсъжда се агресивно поведение в класа/учи-
лището и начина, по който може да се избегне насилието. Учениците предлагат 
подкрепящо поведение. Провежда се дискусия на тема „Могат ли медиите да имат 
положителен ефект върху поведението на хората?“ на музикален фон (предложе-
ните в учебника песни „Изцели света“ на М. Джексън и/или „Помощ“ на Бийтълс)

Учителят осъществява обратна връзка с учениците, като им поставя индивиду-
ални 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 да самоподготовка за провеждане на 
психологическите лабораторни задачи – урока за упражнение върху темата. Кон-
кретизира задачите върху филма „Отново на 17“. 

Междупредметни връзки: музика: учениците могат да търсят музикални при-
мери, провокиращи агресивно поведение и оказване на помощ. 

Контрол: индивидуални отговори и решаване на поставените задачи, работа в 
екип.
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ТЕМА 14. ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ЗАВИСИМОСТИ
Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: учениците да познават видовете зави-
симости и начините за справяне със зависимото поведение и за поддържане на 
психично здраве.

Задачи на урока (подцели): учениците да
• познават видовете зависимости;
• различават фактори от причини за попадане в зависимост;
• изследват личния си опит за фактори, които могат да доведат до изпадане в 

зависимост;
• анализират отношението между психичното здраве и самооценката, личната и 

груповата идентичност;
• осъзнават важността на волята и подкрепата от средата за справяне със зави-

симото поведение и поддържането на психично здраве.

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

Учебно методически ресурси: учебник по философия за 8. клас, електронен 
вариант на учебника, подходящи текстове и фрагменти, предоставени на ученици-
те от учителя

Указания към задачите в учебника: учителят в беседа обяснява аспектите на 
психичното здраве, представя двете основни разстройства на храненето анорексия 
нервоза и булимия нервоза, като онагледява с мултимедийна презентация за по-до-
бро възприемане от учениците. Учителят обяснява видовете психоактивни вещества, 
употребата, злоупотребата и изпадането в зависимост, като може да онагледява с 
мултимедийна презентация. Учителят актуализира знанията им за самооценката и ги 
стимулира да изразят мнението си за  видяното, осмисляйки отношението самооцен-
ка–психично здраве. Учителят обяснява факторите, допринасящи за развитието на за-
висимости и пристрастяване, и важността на волевия контрол и локуса на контрола 
за преодоляване на трудностите и за доброто психично здраве. В работа по групи 
учениците изследват фактори от личния си опит, които могат да доведат до изпадане в 
зависимост. Дискутират се. Учителят осъществява обратна връзка с учениците, като 
им поставя индивидуални задачи за анализ на фрагментите от темата. Учениците отго-
варят на въпросите след темата, за да се установи степента на постигнатото разбиране 
по темата. В края на часа учителят поставя задачи да самоподготовка за провеждане на 
психологическите лабораторни задачи – урока за упражнение върху темата. Конкре-
тизира задачите върху филма „Когато един мъж обича една жена“. 

Междупредметни връзки: музика и изобразително изкуство: учениците могат 
да търсят примери за зависимост от психоактивни вещества сред известни хора на 
изкуството и как този факт влияе на живота и кариерата им. 

Контрол: индивидуални отговори и решаване на поставените задачи, работа в екип.
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АНАЛИЗ НА КАЗУС

• Анализ на казус е интерактивна форма на работа, чрез която формираме у 
учениците 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 фи-
лософски или психологически проблем в дадена ситуация, да анализира, осмисля, 
оценява и аргументира свои решения с оглед евентуалните последици от тях. Така 
учениците ще могат да свържат знанията си по една тема с практическото им при-
ложение в конкретни ежедневни ситуации.

Анализът на казус позволява ученикът да формира и развие: 
• аналитични компетентности, 
• компетентности за разрешаване на проблемна ситуация,
• компетентности за работа в екип, 
• организационни компетентности, 
• комуникативни компетентности.
Учителят трябва да подготви добре анализът на казус като интерактивен подход 

за формиране на функционални компетентности, за да постигне тези очаквани ре-
зултати. Упражнението би било полезно и ефективно, ако учителят добре планира 
дейностите и времевата рамка, така че да включи всички ученици.

Какво е необходимо?
1. Инструкция – за да разбере ученикът смисъла на заниманието, учителят тряб-

ва ясно да постави: 
• целите – напр.: учениците трябва да обосноват как биха постъпили в пред-

ставената ситуация, аргументирайте се с оглед на евентуалните последствия от 
взетите решения. За да направят това, те трябва да разпознаят философският/ пси-
хологическият проблем .

• изискванията за работа – напр.: работи се в 4-5 групи по 5 ученика, като всяка 
група избира говорител, който представя на останалите групи решенията, до кои-
то групата е достигнала, аргументите и евентуалните последици/следствия от тях. 
Групите са формирани на случаен принцип, което поставя учениците в реалните 
житейски условия, при които човек не винаги избира с кого ще работи. Това изис-
ква 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 учас-
тие 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 евен-
туалните последици/следствия от решенията. Член на групата може да следи вре-
мето. Ролите трябва да са така разпределени, че учениците да общуват интензивно 
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, защитавайки 
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своята позиция и решение. Учениците могат взаимно да се оценяват и да развиват 
критично мислене.

• Обобщение – приемливо за класа на база изказванията на отделните групи.
2. Текст на казуса – Учителят излага проблема в ситуация, която е близка до 

манталитета и интересите на осмокласника. 
С оглед на това, че учениците нямат богат житейски опит и за да бъде по-органи-

зирана и ефективна работата им, учителят, може да насочи учениците с конкретни 
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 аргумента 
за всеки вариант.

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

3. Оценка – какво и доколко е постигнато с упражнението, постигнати ли са 
целите?

Учителят обобщава и оценява до каква степен са постигнати очакваните резул-
тати: 

• разпознат ли е философският/психологическият проблем в ситуацията, 
• анализирана ли е, 
• избрани, сравнени и аргументирани ли са възможните варианти за решение и 

действие
• обмислени ли са последиците, избран ли е най-удачният вариантите за действие 

с оглед на евентуалните последици 
4. Извод – учителят подчертава практическата полезност в ежедневието от функ-

ционалните умения, които учениците са усвоили чрез анализа на казус.
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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. 
Предизвикателството пред учителя е да научи учениците си да проектират, да съз-
дават и реализират създадените от тях проекти. Крайната цел е ученикът с помо-
щта на учителя съзнателното 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 
използване на ресурсите. Оразмеряването, организацията и положителния 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 максимумът 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. 
Центърът на тежестта на работата на учителя трябва да бъде върху създаване на 
условия, на творчески климат за активизация на възможностите на учениците. Но-
вите знания трябва да идват не от учителя, а от срещата с проблемите в процеса на 
преодоляване на трудностите и изненадите при изпълнението на проекта.

Проектирането е творчески процес, които обаче става реалност когато се фор-
мализира и стандартизира. Тук е едно от предизвикателствата пред учителя – да 
зададе „формат“ с който да подпомогне проектната дейност на ученика. За целта 
се използват определени технологии, критерии, документация, където помощта 
може да е видна и значима. 

В това отношение препоръчваме следния алгоритъм:

I. ЗА ДА СЪСТАВИМ ПРОЕКТ, ТРЯБВА ДА 
ОБЕДИНИМ ОТГОВОРИТЕ НА СЛЕДНИТЕ 
ВЪПРОСИ:

1. Каква идея / замисъл искаме да осъществим?

Всеки проект започва с формулирането на някаква идея, замисъл, намерение. 
Идеята очертава общите контури на замисъла. В процеса на нейното разработване 
и развитие тя се конкретизира и придобива формата на план за действие.

2. Кои проблеми ще  решим с реализирането на проекта? Кои възможнос-
ти ще оползотворим?
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Проблемът е несъответствие, противоречие. При създаването и развитието 
на проекта ние имаме пред вид 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 да 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 ефектив-
ността на човешката дейност. При формулирането на целите на проекта ние следваме 
определени правила. Целите трябва да са свързани с проблемите, които искаме да ре-
шим /възможностите, които искаме да реализираме/. Целите трябва да бъдат:

• Ясни
• Конкретни
• Добре формулирани
• Обосновани
• Реалистични
• 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/

От резултатите, които цели да постигне нашият проект ще се възползват различ-
ни /групи/ хора – целеви групи. Ясното дефиниране на целевата група, на това за 
кого работим и кого ще засегнем ще ни помогне да конкретизираме първоначал-
ния замисъл /идея/ и за по-точното идентифициране и описание на проблемите.

5. По какъв начин ще решим проблемите? Как ще оползотворим същест-
вуващите 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 взаимно свързани дей-
ности, изпълняваме конкретни задачи. Дейностите се структурират така, че изпъл-
нението им осигурява относително завършен резултат. С изпълнението на кон-
кретна дейност ние постигаме междинна, етапна цел.
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7. Кога започва и кога завършва проектът? График  за изпълнение на от-
делните дейности. Времеви измерения.

Ако не стартираме  в подходящия момент, ние никога няма да стигнем жела-
ния край. Начало и край  има както цялостния проект, така и отделните дейности 
/задачи/. Времевите измерения на проекта се управляват посредством различни 
инструменти /напр. Диаграмата на Гант, обратното планиране/. Същността им е 
изработване на работен график, който включва всички дейности и тяхното “разпо-
ложение” във времето.

8. Какви ресурси са ни необходими, за да реализираме успешно проекта? 
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 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?

Част от проектите реализираме сами, но за по-значимите де нуждаем от про-
ектен екип. Формирането и развитието на добър проектен екип увеличава мно-
гократно шансовете за успех. Екипът е група от хора, които взаимодействат 
постоянно и ефективно за постигане на общи цели. Добрият екип стимулира ин-
дивидуалното 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 членове на екипа.

10. Какво трябва да направим, та постигнатите резултати да са устойчиви?

Важно е да помислим как да запазим и възпроизведем ценния резултат, който 
сме постигнали. Въпросът за устойчивостта на постигнатите резултати има мно-
жество измерения. Когато разглеждаме целите /резултатите/ на проекта като про-
мяна, ние трябва да се питаме как трябва да закрепим тази полезна, ценна промяна. 
При постигането на устойчиви резултати ние имаме основание да твърдим, че ре-
сурсите, инвестирани в проекта са използвани ефективно.
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11. Как ще отчитаме напредъка на проекта?

Изработването на критерии за етапна оценка на постигане на целите на проекта 
ще ни помогнат да се ориентираме докъде сме, доближаваме ли крайния резултат. 
При проектирането трябва да предвидим трудностите и рисковете, които мо-
жем да срещнем, как ще ги преодолеем, да подготвим алтернативни решения.

12. Как ще управляваме проекта?

Управлението на проекта включва дейностите планиране, организиране, ръко-
водство и контрол. Това са дейности, необходими на всеки етап от жизнения 
цикъл на проекта.Чрез тези дейности осигуряваме добър баланс между отделните 
елементи на проекта. Умелото управление води до постигане на целите на проекта 
по ефективен начин.

II. ПРОЕКТЕН ЦИКЪЛ
След като си отговорим на тези въпроси учителят трябва да обясни що е 

проектен цикъл.

1. Определение: Начините, по които проектите се планират и изпълняват, след-
ва определена последователност от действия, известна като проектен цикъл.

Цикъл на проект:

Цикълът започва с определяне на идеята и нейното разработване в работен план, 
който може да бъде изпълнен и оценен. Проектният цикъл предоставя една струк-
тура, която гарантира, че заинтересованите страни са консултирани и съответната 
информация е налична, така че в ключовите етапи в жизнения цикъл на проекта да 
могат да се вземат обмислени решения.

Фази на проектния цикъл:

• Програмиране 
В тази фаза се анализира наличното състоянието с цел да се определят пробле-

мите, ограниченията и възможностите, към които може да се насочи промяната
• Идентифициране
Идентифицират се и се представят за по-нататъшно проучване идеите за про-

екти и други действия за развитие. Това включва консултации, анализ на пробле-
мите, идентификация на възможностите за атакуване на тези проблеми. След това 
се взима решение за приложимостта на всяка идея за проект и за това кои идеи 
трябва да бъдат допълнително проучени.

• Изпълнение
Проектът се пуска в действие и се осъществява. Това може да изисква организи-

ране на различни дейности. Преценява се напредъка на проекта с цел да се опреде-
ли дали е на прав път по отношение на постигане на своите цели.
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• Оценка
Учителят оценява проекта, за да определят какво е било постигнато. Изводите 

от оценката се използват за подобряване проектирането на бъдещи проекти. Въ-
преки, че в общия цикъл фаза Оценка идва след фаза Изпълнение, практиката е 
да се провежда и междинна оценка по време на осъществяването на проекта с цел 
да се извлекат поуки, които да бъдат приложени по време на останалата част от 
жизнения цикъл на проекта.

Фазите в проектния цикъл са прогресивни. Всяка фаза води към следващата. 
По време на всяка фаза е неоходима информация, която да гарантира, че се 
вземат правилните решения, че се използват уроците от минали проекти, за да 
се подобрят бъдещите такива.

2. Подготвителен анализ.
Във фаза Програмиране е необходимо да се направи подготвителен анализ. Уче-

ниците, включени в идентификацията или формулирането на проекта трябва да са 
достатъчно информирани относно контекста, в рамките на който се развиват дей-
ностите. Обхватът и дълбочината на подготвителния анализ ще зависи предимно 
от качеството и количеството на наличната информация. Най-често използваните 
инструменти за анализ са SWOT и LOED анализа.

SWOT е акроним от английски и означава силни страни (S – strengths), слаби 
страни (W –weaknesses), възможности (O – opportunities) и заплахи (T – threats). 
SWOT анализът предоставя ефективна рамка за преглед на стратегията, позицията 
и посоката на проектната идея, за нуждите, проблемите и потребностите, които ще 
се удовлетворят с проекта.

Силни страни – S Слаби страни – W

Възможности – O Заплахи – T

LOED анализа позволява да подсилим ефекта на анализа на силните страни, 
слабите страни, възможностите и заплахите.

• Как да подсилим ефекта на силните страни? – L (load up)
• Как да преодолеем слабите страни? – O (overcome)
• Как да реализираме възможностите? – E (enable)
• Как да се предпазим от заплахите? – D (defend)

Как да подсилим ефекта на силните 
страни? – L

Как да преодолеем слабите страни? – O

Как да реализираме възможностите? – E Как да се предпазим от заплахите? – D
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3. Управление на проектния цикъл.
Определение: Управлението на проектния цикъл е термин, кийто описва 

дейностите по управлението и процедурите по взимане на решения, използвани 
през жизнения цикъл на проекта.

Управлението на проектния цикъл спомага да се гарантира, че:
 
• Проектите са подходящи за постигане на целите и на одобрената стратегия и 

за справяне с истинските проблеми на целевата група.
• Проектите са изпълними, в смисъл, че целите на реалистични за постигане.
• Ползите, създадени в рамките на проекта, изглеждат устойчиви.

III. КАК ДА ОПИШЕМ ПРОЕКТ?

1. Подготовка на план-график за действие.
Определение: Графикът за действие е метод на анализиране и представяне 

на дейностите на проекта, което определя тяхната логическа последовател-
ност и всякакви взаимовръзки, които съществуват между тях и дава база за 
разпределяне на управленските отговорности за изпълнение на всяка една от 
дейностите.

След като е подготвен графикът, може да се планират необходимите ресурси и 
бюджет.

План-графикът за действие трябва да е ясно обвързан с очакваните резултати 
от проекта.

Препоръчително е да се използва подходът „стъпка по стъпка”:

Стъпка 1 – Списък на основните дейности
Основните дейности са резюме на дейностите по проекта, които водят до пости-

гане на заложените цели. Те могат да се използват като основа за подготовка на 
план-графика за действие, в който дейностите ще бъдат подробно описани.

Стъпка 2 – Разбивка на дейностите на специфични задачи
Целта е да се определят специфични поддейности, които са ясни за организиране 

и се управляват лесно. Добре е всяка задача да бъде възложена на определен човек 
и да се превърне в негова краткосрочна цел.

Основното умение тук е да се определи правилно нивото на детайлност. 

Стъпка 3 – Определете последователността и взаимовръзките
След като са определени детайлно поддейностите, трябва да се свържат помежду 

си, за да се определи тяхната:
• Последователност – В какъв ред ще се провеждат дейностите?
• Взаимовръзки – Започването или приключването на една дейност зависи ли 

от друга дейност? Взаимовръзки може да съществуват и при видимо несвързани 
помежду си дейности, които обаче се изпълняват от един и същи човек.
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Стъпка 4 – Изчислете началото, продължителността и приключването на 
дейностите

Точното разпределение на времето означава да се направи реалистична прецен-
ка за продължителността на всяка задача и след това да се пренесе на план-графика 
за действие, така че да се нанесат реалистични дати за начало и край. Често обаче 
не е възможно да се прецени разпределението на времето с необходимата увере-
ност. Необходимо е да се консултират хора с необходимите технически знания и 
опит, за да се гарантира, че преценките са поне реалистични.

Най-често допусканата грешка тук е да се подцени необходимото време. Това 
се случва поради няколко причини:

• Пропускане на съществени дейности и задачи
• Недостатъчно добра преценка на взаимовръзката между дейностите
• Лошо разпределение на ресурсите (например един и същ човек или техника да 

трябва да работят по две или повече неща едновременно)
• Желание да се направи впечатление в обещание за бързи резултати.

Стъпка 5 – Направете график на основните дейности
След като сте разпределили времето за всички конкретни задачи, които изграж-

дат основните дейности, е много полезно да се направи и цялостен график за нача-
ло продължителност и край на самата главна дейност.

Стъпка 6 – Определете етапите
Етапите създават основата, на която изпълнението на проекта се наблюдава и 

управлява. Това са ключови събития, които се използват като мерило за напредъка 
и като цел, към която се стреми екипът на проекта. Най-лесно е етапите да се опре-
делят с датите, на които се очаква приключването на всяка дейност.

Стъпка 7 – Определете експертизата
Когато задачите са известни, може да се определи и необходимата експертиза. 

Често необходимата експертиза е известна предварително. Въпреки това обаче, 
така се открива добра възможност да се провери дали планът за действие е изпъл-
ним от гледна точка на наличните човешки ресурси.

Стъпка 8 – Разпределете задачите сред членовете на екипа
Тази стъпка обхваща повече от това просто да се каже кой какво ще прави. С 

разпределението на задачите идва и отговорността за изпълнение на етапите. За-
това при разпределението на задачите трябва да се има пред вид способностите, 
уменията и опита на всеки член на екипа. При делегираните задачи на членовете на 
екипа, е важно да се гарантира, че те разбират какво се изисква от тях. В противен 
случай може да се наложи съответните задачи да бъдат описани подробно.

2. Основни принципи на бюджетиране.
Методологията за разработване на бюджет и управление на процесите по бю-

джетирането се определят от следните изходни точки :
• Планиране на дейностите за постигане на заложените цели
• Ограничения и изисквания на донорската организация.
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Целта на първоначалния бюджет е да определи финансовия обхват на проекта. 
Какъв е размерът на финансирането, което търсите, т.е. какви финансови ресурси 
ще ви трябват? Това не е детайлизиран бюджет. Докато не е разработен целия 
проект, няма да има и детайлизиран бюджет. Той е по-скоро бюджет, състоящ се 
от основни разходни категории, които са свързани с главната цел на проекта и 
методите, които са определени в концепцията.

Повечето проекти имат няколко общи бюджетни категории. Те са: човешки ресур-
си, комуникационни разходи, оборудване, пътувания, доставки/консумативи, админи-
стративни разходи. Може да има и други категории, свързани с вашия проект.

Основни стъпки за разработване на бюджета: 
• Количествено остнойностяване на дейностите
• Прецизиране (неколкократно)
• Финализиране на проектобюджета
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ПИСАНЕ НА ЕСЕ

Ако обичайният научен начин на писане е обективистичен, т.е. до голяма степен 
изисква минимализирането на личното отношение и персонална оценка на автора 
в името на строгата теория, то есето е начин на себеизразяване. Наименованието 
на този литературно-философски жанр произхожда от френската дума essayer и 
означава правя опит, опитвам се, пробвам. Връщайки се по-назад, терминът има 
латински произход и идва от думата exagium: проба, опит. Поначало в литерату-
рата най-често се говори за еssays (опити) в смисъл на открити и продължаващи 
опити и писане върху собствени наблюдения и разсъждения.

Във философията, както знаете, пръв пример за 
подобен тип изразяване и писане прави великият Ми-
шел дьо Монтен (1532 – 1592).  Неговите „Опити“ са 
сборник от наблюдения, размишления и мъдрости, съ-
проводени с лични коментари и критика. Можем да 
припомним, че противопоставяйки се на схоластич-
ното и претендиращо за пълна обективност и истин-
ност трактатно писане на тогавашната католическа 
теология, Монтен свърза знанията със собствения 
живот и биография. Нещо повече, може да се твърди, 
че стилът на писането на есетата му е начин на изра-
зяване на собствения му живот. Затова, доколкото ние 
трупаме впечатления за света от своите преживявания и 
наблюдения, то писането върху важните неща, свързани с тях, продължава, докато 
трае самият ни живот. В степента – пише французинът – в която аз пиша своя жи-
вот, той пише моята книга. От друга страна, избраният от Монтен начин на писане 
в есетата съответства и се основава на неговия антропологически скептицизъм и 
съмнението му в съществуването на абсолютната истина. 

Ще добавим, че антропологическият скептицизъм е свързан с основната идея, 
че човешката природа е изменчива не само защото ние изпитваме в живота си 
различни въздействия от окръжаващата среда, но и защото сам човек е способен 
да се насочва към самопромяна. На трето място и не без значение за философа 
е обстоятелството, че самото общество се крепи на фалша и изкуствено създа-
ваните привидности, без които то дори не е способно да съществува. За Монтен 
социалните конвенции имат не толкова ролята да съответстват на истината, а да 
укрепват общността. Трябва да се уточни, че възприемайки принципа на включ-
ването на субективността (собственото разбиране и опит) в писането на есета, не 
е задължително то да се основава на нагласи от скептически тип. В традицията 
на есеистиката постепенно скептическото обосноваване остава на заден план или 
въобще може да липсва. 

Мишел дьо Монтен
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Има ли правила писането на есе? 
Наистина за разлика от други жанрове тук авторът е относително много 

по-свободен в изразяването си. Трябва обаче да сме наясно, че личностният 
елемент, който е характерен за писането на есета, не трябва да бъде мислен 
като основание да го третираме като просто, без правила и произволно споде-
ляне на особено индивидуално мнение. Есеистиката има вече дълга традиция и 
от нея можем да извлечем някои възлови насоки за процеса на писането. Също 
така ще споменем, че за целите на висшето образование са стандартизирани 
правилата на т.нар. академично писане, но не трябва да се забравя, че тук става 
дума за ученици от средните училища, имащи както по-малко знания, така и 
по-слаб ресурс в словесното изкуство. Но според нас тези лимитирани спо-
собности очертават едно важно предимство на ученическите текстове. В тях 
ученикът ще бъде принуден да се придържа към личния си, макар и неукрепнал, 
опит. Така ученическото есе ще адаптира философията към онова, което инте-
ресува или е свързано с един вид възрастов опит, което го прави релевантно 
именно на тази възрастова общност. 

ПЪРВО
На първо място като мисловни опити есетата са определено авторско тъл-

куване, но на някакви достойни за обсъждане предмети – такива от значим 
литературен, научен или социално-културен характер. Задължителен е следо-
вателно изборът на такава тема, която да е достатъчно важна не само за авто-
ра, но и за потенциалните читатели. Споделянето на преживяванията относно 
твърде незначителни и свръхлични събития не прави текста истинско есе. За-
това поради изискуемото съдържателно пространство на смислова общност и 
споделимост есето е един от най-успешните начини за превръщането на фило-
софията в диалогично и значещо за всички хора знание. От голямо значение 
тук е изискването есетата да се отнасят до възлови дискутирани въпроси или 
да се опитват да осмислят нови или задаващи се на историческия (научен, лите-
ратурен, политически) хоризонт проблеми. 

ВТОРО
На второ място темата трябва да бъде подсказана 

още със самото заглавие, което кратко и ясно тряб-
ва да очертае предмета на обсъждане. Някои есета 
дори насочват в заглавието си онова, което ще бъде 
изведено като мисловен резултат от разсъждения-
та. Пред нас например е великолепното есе на бъл-
гарския поет и литературен критик Кирил Кръстев 
(1904 – 1991) „Светът върви към романтизъм“. В 
обем около десетина страници есеистът се противо- Кирил Кръстев
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поставя на ширещото се масово разбиране за модерния човек като направляван 
от бездушния инструментален технически и прагматичен разум. Кръстев нами-
ра в себе си, в своите душевни оценки на заобикалящия ни осчетоводен, праг-
матичен, материален и технически свят достатъчно огнища на онези човешки 
романтични ресурси – въображението, чувството за величие и възвишеност, 
емоционалността, фантазията и свръхординерния поглед. Той извлича дока-
зателства за този романтичен ренесанс на най-модерната ни съвременност в 
четенето на любовните книги и гледането на романтични филми, във възхитата 
от грандиозните проекти на индустрията и градостроителството, в утопиите за 
преобразуване на социалния свят и дори (което е важно и за настоящия анализ) 
в експанзията на есеистичното писане в литературата и философията. Ще ни се 
да цитираме поне малка част от тази възхита на Кръстев по отношение на есе-
тата. Новият художествен вид есеизмът – пише литераторът – вече „замества 
научно-философското отнасяне към нещата в творческо вживяване и духовно 
проникване; разумът, чрез есеистичното отнасяне, се освежава с въображение 
и ентусиазъм“.     

ТРЕТО
Трябва да се спазва мярката между свободата на изразяване и знанията. Есето е 

текст, който според стандартните научни изисквания може да се определи като 
методически хлабав. То не изисква задължително точни цитирания, не е постро-
ено във вид на система, понятията и еднозначните термини отстъпват на образите, 
асоциациите, на натрапващата се визуалност на примерите и на един вид свобод-
на изящна комбинаторика. В този смисъл есетата не са просто знания, но винаги 
интерпретации. От друга страна, в есетата присъства елементът на началото, на 
впускането на самия автор в „света на неясното и нерешеното“ (Атанас Далчев). 
Тази му особеност произтича от факта, че то не е завършек на вече натрупан дълъг 
теоретичен опит и знание. То е опит, но по-точно вид пробване в знанието, а не 
достигнат негов предел. 

В някакъв смисъл в писането на есето авторът се среща с темата си, поради 
което в него личи процесът на овладяване на предмета. Затова бихме определили 
есето като синтез на мисловния експеримент (процеса на писане и обмисля-
що разсъждение) и интерпретацията – достигнатото смислово разбиране от 
страна на автора. Интерпретативният им характер, извиращ от личното осмис-
ляне, не отменя това, че писането на есетата трябва да бъде аргументирано, да де-
монстрира способности за критическа оценка от страна на автора и същевременно 
да личи тежестта на някакви, макар и елементарни, научни позиции. При това не е 
необходимо авторът (както това се прави в построените систематично научни ста-
тии) да представи темата във всички детайли и напълно изчерпателно. По-важно 
тук е да се разгледа предметът в откритостта му и свързаността към едно 
по-голямо идейно цяло. 

В есето не трябва да има много и разпилени, а само една идея, към която 
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авторовите разсъждения да препращат, кръжейки по своя фин и непринуден 
начин. В този смисъл можем дори да предположим, че истинското и убедително 
есе притежава един вид телеологична структура. То може да започне с онова, 
с което ще завърши, след като е преминало през увлекателните и убеждаващи 
размисли и споделяния. Тук в строгия смисъл на думата няма крайни заключе-
ния, не защото такива не са написани или доказвани, а защото смисловото ре-
шение на проблема присъства като една иманентна на цялото медитиране тема, 
подобно на музикалния откъс, около който се гради виртуозното изпълнение.

Ще илюстрираме това с великолепното есе на Алфред 
Шютц (1899 – 1959) за Дон Кихот – „Дон Кихот и про-
блемът за реалността“. Шютц започва със съвсем крат-
ко представяне на идеята на философа прагматик Уилям 
Джеймс (1842 – 1910) за реалността. В книгата си „Прин-
ципи на психологията“ Джеймс разглежда реалността не 
метафизически, а психологически. За него всеки обект, 
който може се мисли непротиворечиво, се полага от съз-
нанието като абсолютна реалност. Приемането на нещо за 
реално се основава на вярата ни в него, а прокрадващото 
се съмнение настъпва едва тогава, когато нашата увере-
ност в реалността на нещо се сблъска с такова мислене на 
предмета, на което също можем да се доверим като мисле-
не за някаква непротиворечива даденост. „Следователно – 
пише Джеймс – произходът и първоизточникът на всяка реалност, независимо 
дали ще го разглеждаме от абсолютна или практическа гледна точка, е субекти-
вен, т.е. сме самите ние.“ 

Тази свързана с отделна нагласа увереност в реалността, съперничаща си с дру-
ги конкуриращи я форми на увереност, полага поредица от реалности, паралелни 
една на друга, или както пише философът – създава типове „подвселени“. В наши-
те човешки духовни хоризонти следователно си съперничат поредица реалности 
– тази на светския и прагматичен разум, виждащ в нещата тяхната жизнена полза 
с тази на религиозното съзнание – отнесено към чудото на божествения свят и 
отвъдното, тази на науката към тези на личните всекидневни мнения и дори тези 
на лудите хора. Това означава един вид релативизъм по отношение на реалността. 
Всяка реалност е такава от гледна точка на собствените си цели и основания. И 
то дотогава, докато разумът ни не бъде убеден в съществуването на „по-силна“, 
по-убедителна версия на реалността, т.е. такава, която предизвиква по-голяма уве-
реност на съзнанието за съществуването й. 

И ето един от може би важните принципи на всяко писане на есе. Шютц  из-
ползва теорията на Джеймс като очертаващ хоризонт на възможно разбиране на 
великото съчинение на Сервантес „Дон Кихот“. Тук целта не е да се оспори с пъ-
лен набор от аргументи теорията на американеца, нито да се сравняват с нея други 
философски позиции. Тук е важно онова знание, което очертава перспективис-
тичната форма на есето. 

Алфред Шютц
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Есетата винаги трябва да осмислят от собствената 
гледна точка на авторовата личност някакъв обект в 
ясно очертана мисловна перспектива. В споменатия 
текст тази перспектива е от гледна точка на нашите 
историко-философски познания много повече фено-
менологична, отколкото прагматична. Ние знаем, че 
Шютц  реактивира в прочита на романа Хусерловата 
идея за хоризонтите на съзнанието, в които реалнос-
тта е въпрос на конструкция от страна на същото това 
съзнание. Можем да се попитаме тогава кое е личното 
и субективното в есето на философа? 

Това е възможността да се свърже едно такова (не-
зависимо дали феноменологично, или психологиче-
ско) научно познание с описването на личните впе-
чатления и читателски преживения опит (въздействие) 
от текста на Сервантес. Сам Шютц  изрично подчертава, че няма за задача да 
анализира механизма, посредством който разумът поставя акцент върху една за 
сметка на други реалности, нито да прави типология на целите на човешкото съз-
нание, които конституират различни обекти (примерно светските като антипод на 
свещените). Позоваването на Джеймс е единствено за да даде перспективата на 
изучаване на Дон Кихот, т.е. да направи възможна авторовата интерпретация на 
книгата от ъгъл, който най-много съответства на неговото чувство за смисъла й. 
При това в духа на лансираната от нас идея за вътрешната телеология на есетата 
е неясно дали прозренията на Шютц  как да се чете „Дон Кихот“ са продиктувани 
от прочита на теорията на Джеймс, или тази теория е спомената, за да придаде 
по-голяма смислова плътност на едни първични херменевтични интуиции, които 
австрийският философ вече е имал относно текста на Сервантес.  

И така темата се отнася до паралелните светове в Дон Кихот, до подвселени-
те на различните типове реалности във великото произведение. Изкусени сме да 
посочим накратко богатството от тези подвселени на реалността, на които преди 
прочита на есето сякаш не сме обръщали никакво внимание. 

Светът, в който живее и който преживява Дон Кихот, е свят на рицарството. 
Това е свят не само на замъци, гиганти, армии, с които трябва да се сражава, изящ-
ни дами като Дулсинея, в които не можеш да не се влюбиш, но и свят на чест, вяра, 
смелост, праведност, преданост, безкористна любов и други вече сякаш остарели 
морални достойнства. Този свят е реален за рицаря на печалния образ, защото е 
аргументиран и оправдан – от книгите, които е чел и в които вярва. В духовното 
пространство на чудната реалност, с която има работа Дон Кихот, той действа и 
върши онова, което се изисква от един истински рицар. 

Успоредно с него обаче съществува и светът на здравия разум (представен 
най-вече чрез духовните нагласи на верния слуга Санчо Панса), в който няма джу-
дже с тръба, възвестяваща пристигането на рицаря, а надуващ своя рог свинар; 
няма прекрасни девойки, а две леки жени, няма блестящ шлем на Мамбрино, а 

Уилиям Джеймс
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обикновен бръснарски леген и т.н. Но най-драстично в тези паралелни вселени се 
разминава образът на Дулсинея – в едната тя е благородна и свръхкрасива дама, в 
другата – проста, мърлява и недотам изискана селянка. 

Така разбран, романът на Сервантес е книга за множеството реалности на чо-
вешката култура, в които ние разпознаваме тази на миналото и тази на прагматич-
ното настояще, на чувствата и разума, на идеалите и рационалността, дори на све-
щеното и светското. И както в действителната история те се сблъскват, всяка със 
своите оправдания – така се сблъскват и в текста на испанския писател. Трябва да 
се прокара мост между двете, защото нали в крайна сметка живеем с другите? Този 
мост на комуникацията и интерсубективността е необходим и защото при неговата 
липса ще трябва да признаем с горчивина, че сме луди и че живеем единствено в 
свят, измислен от самите нас. 

Да си припомним в тази връзка Декарт, който парира обвиненията на католиче-
ския клир, че се съмнява във всичко, и по този начин дискредитира Божието дело, 
т.е. делото на сътворилия света Творец, благодарение на хипотезата за злия гений, 
който ни мами. По същия начин Дон Кихот обяснява разминаванията между своя 
и чуждите възгледи за реалността с делото на злия магьосник Фрестон, който за-
блуждава всички до такава степен, че не са в състояние да видят онова, което за 
самия Дон Кихот е несъмнено. 

В поредица от опити да се примирят тези принципно антиподни реалности, при 
които усилие да разбере другите прави както Дон Кихот, така и Санчо, най-накрая 
рицарят капитулира  и както пише Шютц  се оказва „окован във всекидневната ре-
алност като в затвор и измъчван от най-жестокия тъмничар: съзнаващия собстве-
ните си граници здрав разум“. Смъртта на неговите духовни илюзии, преживявани 
като реалност, се оказва и предвестник на неговата реална, телесна, т.е. споделяща 
съдбата на всички обикновени тела смърт. 

Виждаме как един читателски прочит и интуиция, как едно лично медитиране  по 
отношение на само една книга, което в есето си Шютц  споделя с нас, ни въвли-
ча във фундаменталната тема за реалността, по-точно в темата за многото наши 
реалности (впрочем авторът говори и за други подвселени на битието в романа), 
които съществуват в перманентен сблъсък с тези на другите хора. По този начин 
конфликтността в рамките на обществото е метафизически обоснована, такава е и 
основата на нашето трагично преживяване на живота. Затова и в този текст при-
видно частният предмет тук (житието на Дон Кихот) е обсъден с нас така, че ни 
препраща към далеч по-значими философски проблеми. 

ЧЕТВЪРТО
Това очертава следващата – четвърта, особеност на писането на есета. Това е 

стремежът да се схване един ясен и открояващ се предмет, тема, сюжет в 
неговата смислова цялост и трансцендиращи го връзки. Този стремеж тряб-
ва да бъде напълно убедителен за читателя. Тук не става дума за систематично 
изследване, а за един вид диалектическо изследване, което ни убеждава първо 
със свободното, но и субективно обглеждане на феномена, както и с отнасянето 
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му към някаква идейна перспектива. Това е особената диалектическа цялост на ис-
тинското есе. Това не е формалната цялост на изчерпателността на ерудицията, в 
която предметът ни се показва технически оразмерено от всички страни, а целост-
та на трансцендирането, на пречупването на собствения опит в съдържанието на 
една подчиняваща го, но и извираща от самия него идея. 

Затова писането на есе е определена диалектическа способност. Нейната при-
рода е в асоциативното свързване на личните впечатления и наблюдения с фи-
лософското знание или хипотези. В някакъв смисъл това е изграждане на фило-
софско съдържание посредством езика на личността и смисловите хоризонти, т.е. 
различните перспективи, които са я впечатлявали. При всички случаи обаче този 
личен план не е просто споделяне на чувства, на свои преживявания. Нека изрично 
да отклоним от такава посока склонния към изповедалност младежки ум. Есето 
се нуждае от ясна аргументация и ако се налага – от опровержения, от немного, 
но убедителни концептуални заключения, както и от добре разработен контекст 
от препратки, аналогии, сравнения, както и позовавания на сериозни философски 
постижения.

ПЕТО
Петата особеност при писането на есе е съучастието на читателя. Във фило-

софските есета присъства по-явно или по-прикрито един диалогичен пласт. Под-
чертаното лично присъствие в текста сякаш ни призовава като читатели не просто 
към изчитане на съдържанието, а към общуване. Личният характер на текста 
контрастира на безучастното четене, защото той не е обективистичен текст, 
аналитичен разбор, тип резюме на казаното по съответната тема. Затова есе-
то предполага партньори в един въображаем диалог, подканва към комуникация с 
умело поставяни въпроси, които освен отговора на автора могат да препращат и 
към други решения. В този аспект есето е вид споделяне. То е един вид развитие 
на личната идея пред очите на читателя. 

ШЕСТО
Шестата особеност при писането на есе се отнася до стила. Стилът на есето 

трябва да е плавен. За разлика от систематичната строгост и суха последовател-
ност на заключенията тук интерпретацията на автора трябва да се представи като 
един относително свободен и раздвижен поток от разсъждения и асоциации,  като 
напомнящо занимателния разказ повеждане на читателя в посоката на обхващане-
то на темата. На мястото на абстрактната теория в есето има място атрактивността 
и емоционалността на израза, често постигана с фантазия и остроумие и синтези-
ращи етапите на тълкуването заключения. Неслучайно в литературата се среща 
дефиницията на изпълненото с многообразна изразност есе като „по-голям брат на 
афоризма“.  Заедно с това стилът е самият автор, в него прозира уникалният му 
начин на мислене и изразяване, неговите вълнения и специфична емоционалност.
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СЕДМО
Важен фактор при писането на есе е формата на построяване на текста. Трябва 

да подчертаем, че  строгото обособяване на увод, изложение и заключение – така 
както са характерни при писането на един, да речем, научен реферат, не е задъл-
жително, макар и да се допуска. Дори в известна степен изричното обособяване с 
отделни титули на тези части противоречи на потока на мисълта, тласкана от лич-
ния опит, с който свързваме този жанр. Вместо това обаче в есето трябва да личи 
задължително вътрешното и постъпателно следване на три основни съдържателни 
елемента. 

Най-напред авторът трябва да формулира кратко и ясно темата или въл-
нуващия го  проблем. Въпреки че обичайно тематиката се свързва външно с 
обучението по отделни въпроси в училище, то адекватно на жанра е авторът да 
посочи какво го е тласнало към размишления именно върху това съдържание, 
т.е. да онагледи мотивацията си с онези жизнени събития и казуси (но и раз-
исквани във философията проблеми), които са предизвикали теоретичния му 
интерес. Това е не просто подкана към общ размисъл, но и вид самопознание за 
причините за ориентация именно към определени въпроси. При това включва-
нето на читателите в предстоящия диалог до голяма степен зависи от степента 
на пробуждане на такъв интерес и сред тях. Затова и темата трябва да е смис-
лен въпрос или набор от такива въпроси, които имат потенциите да ангажират 
не единствено съзнанието на автора. 

Още в това начало на писането според нас трябва да се загатне посоката 
на решение на проблема. Гледната точка на автора трябва да се очертава още 
в началото на разсъжденията, за да бъде изпълнена с аргументирано съдържа-
ние в хода на опитите. Нека например да се очертае бъдещият път на авторо-
вата мисъл чрез въвеждане на различни възможни интерпретации на проблема, 
от които авторът аргументирано се разграничава. Така той преднамерено ще 
стесни полетата на плодотворните решения, за да се съсредоточи по-сетне към 
тяхното по-обстойно обмисляне. Въвеждащата част следователно е едновре-
менно поставяне на темата и прецизиране на посоката на следващите стъпки на 
аргументацията. 

На второ място следва основната част на есето. Заедно с постепенното 
просветляване на собствената позиция чрез промислени аргументи, както и с 
впечатляващи примери от собствения жизнен опит, тук е мястото на един вид 
самоизпитване. Това е полето, в което се преценяват силата и слабостта на 
собственото разсъждение. В тази главна част на есето тези колебания се прео-
доляват с примери или стойностни позовавания върху други философски идеи. 
Тези примери или идеи не трябва просто да се представят, а да се анализират, 
отхвърлят или да се утвърдят в една осмислена възходяща градация. Тук ав-
торът трябва в диалог с въображаемия читател да мобилизира целия си опит, 
знания и ресурсите на своята словесност. В това пътешествие на наблюдения, 
знания и оценки читателят трябва да бъде въвлечен изящно и непринудено. Тук 
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фиктивният разговор с партньорите, основан на ресурсите на лично преживя-
ното, на образованието, комбинаторното мислене и фантазията, трябва да ги 
убеди в достоверността на предложените идеи. 

На последно място идва заключителната част. Това е мястото на ясното 
и необстоятелствено изказване и повторение на авторовата теза. Тук не се 
включват всички вече споделени аргументи, но обобщаващо и синтетично се 
маркира един възможен финал. Онова, което в началото на есето е загатнато 
като решение, тук придобива формата на едно наистина обосновано твърдение. 
При цялата тази телеологична структура на текста, все пак според нас той не 
трябва да бъде окончателно завършен. Тъкмо в заключителната му част трябва 
да се очертаят перспективите на по-нататъшното му тематизиране. Тук е мяс-
тото на питането и към другите и към себе си относно това какви са личният 
и общностният смисъл на предложеното индивидуално решение на проблема. 
Тук се очертават интуитивно и възможните други важни въпроси, които биха 
последвали от това решение. По този начин идейната завършеност на есето, 
реализирана в една ясна промисленост на темата, остава отворена към полето 
на бъдещите винаги незавършени жизнени форми на индивидуалния опит и 
образованост.
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