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II.  ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА  НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 Дисертацията има за предмет промяната, настъпила в обучението по философия 

(психология и логика, етика и право, философия, гражданско образование), 

предизвикана от прехода от тоталитаризъм към демокрация през 1989 г. у нас. Целта 

на дисертационния труд е да изследва основанията, които стоят зад процесите в 

обучението по дисциплините от философския цикъл в средното училище от 1991 г. 

насам. Бих искала да отбележа, че настоящето изследване няма претенции от 

нормативистки характер, а по-скоро  представя фактическата история на промяната, 

систематизиране на информация, която позволява да бъде извършено теоретизиране. 

Защитавам  тезата, че този процес е удържан  в продължение на повече от двадесет 

години на основата на мисленето на философията като познание или  познание на 

познанието. 

Задачите, които си поставям в дисертацията, са свързани с: 

- събиране и проучване на основните документи, свързани с  обучението по 

философия от 1989 -1991 г. нататък. 

-  установяване на характера на промяната, настъпила в обучението по 

философия,  предизвикана от прехода от тоталитаризъм към демокрация през 

1989 г.  

- разкриване на нормативните и теоретични основания за тази промяна. 

Мотивите  за разработване на  настоящия дисертационен труд са свързани,  от една страна, 

с  участието ми в този  процес като учител, инспектор, член на комисии, а от друга страна,  

с необходимостта от неговото осмисляне.  Методологията на изследване, която съм 

прилагала при разработването на дисертацията, е свързана с философията на 

образованието на Джон Дюи, програмите „Философия за деца” на Матю Липман и 

субектния подход, разработен от Александър Андонов. 

На основата на извършената работа по систематизиране на информацията обучението по 
философия след 1991 г. в средното училище е разделено /периодизирано/ в два периода. 
Първият период на промяна обхваща времето от 1991 г. до 1999 г.  Вторият период 
обхваща времето от 2000 г. до 2012 г. Това разделение съвпада с първите две глави от 
дисертацията. Третата глава представлява изводи от извършеното през целия период на 
изследване и очертава нерешените проблеми.   
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III. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. УВОД 

 В Увода са разгледани теоретичните основания на извършената  промяна, които  
откривам във философичността на  документите за правата на човека на ООН, както и 
в тези, които регламентират стандартите за образование от национално естество. Тъй 
като главните от тях са от 1991 г., като например Конвенция за правата на детето, 
Конституция на Р. България, Закон за народната просвета, то и разглеждането на 
обучението по философия  започва от този момент нататък. Представени са основните 
постановки от документите за правата на човека на ООН, като  утвърждаващи  
личността като обективна, самосъздаваща се реалност.   

Поради наличието  в Конвенцията за правата на детето /чл. 29/  на текстове, които 
се отнасят пряко до образованието, тези решения  са съпоставени с аргументите на  
Аристотел в  „Политика”, Джон Дюи от „Как мислим?” и „Моето педагогическо 
кредо”,  Кант от „Що е просвещение” и „Критика на чистия разум”, Матю Липман  от 
"Мисленето в обучението", Александър Андонов от  "Философията и проблемите на 
духа". 

От посоченото обвързване на общите документи на Организацията на обединените 
нации с проблемите на образованието, както и от посочените решения, зад които 
стоят философски постановки, се прави извод за новите цели и задачи, които стоят 
пред образованието, свързано с личностно развитие на способности, творчество и 
свобода в образователния процес. Посочено е, че  тези процеси предполагат, от една 
страна,  „разпредметяване на образованието”, а от друга страна,  изискват науката да 
бъде разглеждана посредством  нейното включване в  развитието на способностите 
на индивида.   

Тези положения са оразличени  в  съпоставянето им  с  традиционната образователна 
система и нейните изисквания за знаене, запаметяване, възпроизвеждане, изпълнение 
на задачи. В нея науката в образованието от гледна точка на  познавателния процес 
на учениците е заменена с опознаване, което също така е изяснено от украинския 
учен  В. В. Давидов във „ Виды обобщения в обучении”.    

Във връзка с  направеното разграничение между логика и познание, е направена 
уговорката, че с изтъкване значението на познанието  не се омаловажава  ролята на 
логиката и резултатите, които постига. Поставената цел е да се покаже, че от 
спецификата на логическото познание, което доминира в образованието, произтичат 
редица ограничения, които възпрепятстват възможностите за самоопределяне и 
развитие на способностите на учениците. Изтъкната е ролята на различните фактори 
на промяната (философската общност в лицето на академичната част от нея, ролята 
на учителите, министерство на образованието), които са  инициирали в развитието на 
образователното дело у нас.  Във връзка с получените резултати от събрания и 
систематизиран емпиричен материал, представен като фактическата история на 
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обучението по философия в средното училище, са разграничени  смислово два 
периода в обучението по философия след 1991 г. 

През първия период обучението по философия  като предметен цикъл се 
философизира, колкото и парадоксално да звучи това, което от една страна е 
направено възможно от хода на политическите събития, но всъщност има собствено 
философски основания.Това кореспондира както с вече съществуващата практика на 
философската олимпиада, така и с програмите „ Философия за деца”, които стартират 
от 1991 г. у нас.  

Една от главните особености на този период, който продължава до 1999 г., е свързана 
с  ролята на олимпиадата по философия. Промяната започва от олимпиадата по 
философия, като инициатива на катедра „Философия“ с подкрепата на Министерство 
на просветата.  Учениците, участници в олимпиадата, се изявяват като автори и 
изследователи на философска проблематика, с което показват, че философията може 
да се преподава и разгръща като развитие на способностите и талантите на 
учениците. Многообразието от теми, посочени в изданието по повод Втората 
средношколска олимпиада, веднага след промяната от 10.11.1989 г., служи за основа 
на изготвянето на варианти на курсови програми по философия, подчертава 
свободата на учителите и учениците да избират темите и по същество води до 
създаване на нова методика в преподаването по философия. Например  още от 
самото начало учениците „влизат“ с различни ориентации, концепции, начини на 
мислене в образователния процес, а според новата роля на учителя , посочена в  
Длъжностната характеристика на длъжността учител, учителите следва  да се 
съобразяват с тях.  

Обучението по философия като предметен цикъл  е разгледано  като израз на 
познавателните умения на учениците, които могат да бъдат разпознати в значението 
на постиженията на различните философски парадигми и школи за философското 
познание. По този начин учениците се ползват не само от резултатите от познанието, 
но и от познавателния процес. Направеното е оценено като постижение, тъй като  
учебните часове от предходния период  се запазват поради  философизацията на учебния 
процес.  

През първия период в обучението по психология и логика, етика и право и философия 
в нашите училища, пред учениците  се разкрива възможността в класната и в 
извънкласната дейност да осъществяват изследване, да търсят и получават истини, да 
рефлектират върху базови философски  проблеми и категории. Характерно е, че това се 
осъществява независимо от каквито и да е идеологически, идейни и предварително 
приети за окончателни философски позиции. Това  позволява решение на  проблемите с 
наследството на идеологизираната образователна система, без да се нарушава  
правото на учениците да имат различни идейни ориентации, които да  защитават. 

Проблемите, които остават и предстоят да бъдат решени през втория период, са 
свързани с изработване и прилагане на цялостна концепция на обучението на основата 
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на развитие на познавателните компетентности на учениците. За целта са създадени и 
приети след обсъждане стандартите за учебно съдържание по философия и по 
гражданско образование, но по тях трябва да се работи в единство със стандартите за 
оценяване. За съжаление и до днес няма изготвени такива стандарти.  

Обучението по Философия от 9 до 11 клас като общообразователен минимум (стандарт 
за учебно съдържание), се въвежда за всички ученици от всички видове училища, за 
разлика от предходния период, като се изгражда на принципите на демократичното 
гражданство и достойнството на учениците. Отново няма значение от какви 
философски идейни позиции се осъществява обучението - те могат да бъдат 
идеалистически, материалистически, херменевтически, феноменологически, както и 
научни, религиозни, атеистични и т.н.  

Обучението по стандарти  е разгледано във връзка с новата роля на учителя, тъй като 
предполага учениците да се упражняват в осъзнаване, сравняване, анализиране, 
обясняване, разбиране, разграничаване, проблематизиране и т. н., което е тяхна 
собствена дейност. За целта от учителите, включително от тяхната  подготовка във 
висшите училища, се изисква разработване на упражнения и задачи, които да 
въвличат учениците в изследвания, така че в зависимост от мотивацията им да 
получават  търсените от тях резултати.  

Успоредно с тези процеси са разгледани и инициативите на  академичната общност и 
учителите в областта на гражданското образование. За негова основа и цел е 
посочено гарантирането на обучението  посредством спазване на правата на 
учениците в образователния процес. Тази философия на образованието отговаря на 
съвременните изисквания за личностно развитие и за ученика като център на 
образователния процес, неговата отговорност и самостоятелност, уменията за 
решаване на конфликти, посочени в нормативните документи. Този въпрос е 
разгледан в учебната програма по „Свят и личност” като методологическа 
дисциплина в работа по проект, доклад и дискусия. 

Основната теза, обоснована  в процеса на  изследването, е че промените в обучението 
по философия в средното училище, които се осъществяват от началото на 90-те 
години на 20 век насам, не са външно зададени по своето съдържание (от вътрешно 
или международно политически фактори), а са само външно предизвикани. 
Социалната ситуация от която те произтичат, по своя характер изисква и промяна на 
образователната ни система, която предполага също така нова философия, с която 
тази система да работи.  Според резултатите от изследването, което представя 
направеното в обучението по философия в средното училище, както и проблемите, 
които остават нерешени, тя има функция или може да бъде разгледана като 
философизация, която е „сработила“ между реформите, осъществявани по 
политически, европейски и дори общоцивилизационни съображения и инициативите 
на самата философско-академична общност. Разбира се, възможни са и други 
интерпретации на фактите от разглеждания период -през призмата на алтернативни 
методологии.  
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2. ПЪРВА ГЛАВА: ПЪРВИ ПЕРИОД НА ПРОМЯНА 

 В първа глава е изследван  първият период на промяна от1991г. до 1999 г., най-
напред  в неговата предистория с обучението по обществознание, методическото 
помагало за учителите по обществознание, издаден от Министерството на просветата 
през 1990 г. под наименование „Социализмът и социално- политическото развитие”, 
примерната учебна програма за 11 клас за учебната 1990/1991 г. , както и вижданията 
на Министерството на народната просвета/ МНП/, представени в научно-
методическото списание „История, общество, философия”. В програмна статия на 
експерта по обществознание от МНП Надежда Филипова  се казва, че списанието е 
длъжно да следва основната идея  философията да не бъде представяна на учениците 
като завършена и определена система от знания, а да им  разкрива „основите на езика на 
философията, на който философите говорят на света”, подход който позволява 
”различни гледни точки,  активиране и стимулиране на  самостоятелното мислене  на 
учениците.” 

По-нататък е разгледан учебният план, който преминава от изучаването на 
философските дисциплини под шапката на обществознание към утвърждаване на 
предметния цикъл философия от учебната 1994/1995 г. Изготвен  е и задължителен 
образователен минимум, представен в два варианта за ЕСПУ, СОУ и гимназии и за 
технически училища (СПТУ и техникуми). Той включва понятия и автори, 
публикувани  за пръв път заедно с новите учебни програми от 1991 г. под 
наименованието Учебни програми по философия за 11 клас/3 курс. Характерно е, че 
се дава възможност на учителите да избират една от посочените примерни курсови 
програми, като се съобразяват с интересите и равнището на учениците, с които 
работят.   Заедно с това е посочено, че  конкретното съдържание на отделните  
философски понятия и интерпретацията на философските класици, които 
съответният учител  представя в своя курс, зависят изцяло от неговия избор на 
философска позиция  и от неговата професионална отговорност. През 1997 г. 
минимумът, който дотогава е само за обучението по философия, е разгърнат  като 
понятия и автори за всички дисциплини от цикъла, като заедно с това са разписани 
очаквани резултати от обучението по всеки един от модулите.   

Представени са основните курсови или учебни програми в посочения период – 
вариант А с автори  Ламбо Кючуков, Любен Сивилов и Димитър Денков, вариант Б с 
автор Сергей Герджиков и вариант В  с автори Иван Колев, Пламен Макариев и Райчо 
Пожарлиев, както и програмите за професионалните училища. Ролята на учебна 
програма се изпълнява  от една от трите курсови програми, след като бъде избрана от 
учителя. Основната функция  на трите  авторски  курсови програми по философия 
през този период е да станат учебници. Ето защо за приложението на курсовите 
програми и евентуалното обосноваване на липсата на учебна програма трябва да се 
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съди по общите указания, давани от министерството. Спо р е д  т е з и  о т  1 9 9 7  
г . у чителят сам подготвя учебната програма за своите ученици, съобразена със 
задължителния минимум от понятия и автори, знания, умения и компетенции и 
избира учебниците и помагалата, които ще осигуряват обучението по философия. 

Ключови явления за този период на промяна са Олимпиадата по философия и 
оценяването, свързано с нея, както и издаденият през 1992 г. Програмен годишник от 
319 стр. с основните курсови програми за обучение в задължителна подготовка и 29 
програми за задължителноизбираема подготовка само по философия-отделно са тези 
по етика, право, логика, световни религии, психология, социология и т. н.  

Преходът  е изяснен като протичащ по този благоприятен за философското 
образование начин - без отпадане на учебните часове от учебния план и с възможност 
за влияние на обучението по философия върху обучението във ВУЗ и в цялостната 
реформа в образованието -  поради факта, че в неговата основа и предистория е 
създаването и провеждането на олимпиадата по философия за средношколци. 

Тъй като олимпиадата играе различни роли по отношение на обучението по 
философия, тя е  разгледана също така във връзка с изискванията за оценяване, в 
модуса и на международно движение и взаимовръзката с програмите „Философия за 
деца”. 

За пръв път олимпиадата по философия се провежда през месец юни 1989 г. в гр. 
Пловдив. За нуждите на следващата, втора поред,  олимпиада е издадена Тематична 
програма. Общият брой на примерните теми към всички раздели е 170, а посочената 
библиографска литература е от 206 заглавия.  Програмата, изготвена от авторски 
колектив с ръководител Александър Андонов и съставители Стоян Асенов и  Иван 
Колев, излиза от печат през ноември 1989 г., като по този начин съвпада с 
политическата промяна от 10.11.1989 г.Т. е  към момента на промяната  е налице 
програма по философия в деидеологизиран вариант, показваща философията в 
нейното културно и тематично многообразие. Твърде важно е, че програмата на 
олимпиадата предшества официално представената от министерството учебна 
програма от 1990/ 1991  учебна година. Показателно е, че тази програма играе 
определена роля не само за олимпиадата, но и за обучението по философия в периода  
от 1990 до 1992 г., като след въвеждането и утвърждаването на философския цикъл 
от дисциплини необходимостта от нея отпада. Темите, които съдържа, са само с 
примерен характер, имащ за цел да подскаже възможните насоки на философско 
размишление. Заедно с това, както посочва Иван Колев, за пръв път до учениците 
достигат чужди за тях до този момент имена като Платон, Паскал, Ницше, 
Шопенхауер, Сартр, Фройд, Хайдегер, Камю, Х. Хесе, Достоевски, Бодлер, Кафка и 
много други. 

Успехът на олимпиадата може да бъде определен в това, че едновременно с 
освобождаването по отношение на съдържанието, съответстващо на интересите на 
учениците, от самото начало действат и  универсални, всеобщи критерии за 
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оценяване.  Критериите за оценяване, които се прилагат от самото начало на 
олимпиадата до днес, са: умение за философско осмисляне на темата, оригиналност и 
убедителност. Посочено е тяхното значение за  насърчаване на философстването, 
когато се прилагат в единство, т.е само трите заедно са доказателство за наличие на 
философичност.  

Разгледани са задачите или фрагментите, които се дават на учениците на втория и 
третия етап на олимпиадата (областен и национален) в  техния дискусионен характер, 
който произлиза както  от самия предмет на изследване, така и от начина на 
решаването и осмислянето на проблемите от страна на учениците. В този смисъл 
националната  комисия  не задава фрагменти, които счита за непротиворечиви и 
неоспорими, а напротив, търси се темите по характер да бъдат антиномични. От 
учениците се очаква да направят изследване по една от зададените теми, по техен избор. 
На първо място те разсъждават, без да е необходимо да са чели произведенията или 
да са запознати с възгледите на съответните автори. Това намира израз в  грижата на  
създателите на олимпиадата  първо да не се дават философски фрагменти, които са 
представителни за даден философ или дадена философска парадигма, съответно 
традиция на философстване, тъй като не се очаква съответно историк -философско 
разглеждане. На второ място никой предварително не знае какъв трябва да бъде 
резултатът от изследването на учениците. От обединяването на тези фактори 
произтича възможността самите ученици да поемат отговорност за цялостната 
процедура по изследване от гледна точка на приемане на идея, цел, решаване на 
проблем,откриване на подходящи средства.  

Прави се опит за откриване на общата философска основа между Олимпиадата по 
философия и програмите Философия за деца  в теоретичните основания, които са 
залегнали в документите на ООН за правата на човека, както и във философските 
постановки на Джон Дюи по отношение на образованието, развити по-късно от 
американския философ проф. Матю Липман, създател на програмите „Философия за 
деца” в книгата му „Thinking in education”, изд. 1991 и 2003 г.  М. Липман 
оползотворява възможностите, които на теоретично ниво създават Хегел за 
философското познание и Дюи за рефлективното мислене и образованието в 
демократично гражданство. За това са необходими специални умения и подготовка, 
като едно от тези умения е желанието и готовността за разпознаване на 
философското там, където не е изказано на философски език и не съзнава 
философската си природа. Тези умения са свързани с развитие  на познавателното 
понятие през реалността на субекта, на живото, поради което използвам 
методологията на субектния подход по отношение на образованието. 

Изяснена е позицията за „разпредметяване на образованието”, център на което вече не 
е който и да е от учебните предмети, а ученикът с неговите способности. Според 
Джон Дюи центърът, около който се организира обучението в училище, не могат да 
бъдат нито природните науки, нито литературата,  историята или географията, 
например,  а собствените социални дейности на детето.   За тази цел образованието 
трябва да въвлича учениците в усвояването на процесите, чрез които се е творяла 
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историята на човечеството, да ги  въвлича в творчество. В противоположност 
описаната от  Алвин Тофлър „скрита учебна програма” е свързана с изискванията за 
формиране у масовия работник и гражданин преди всичко на качества като „точност, 
послушание и способност за монотонна повторяемост“. Тофлър показва, че разликата 
между описаната от него втора и трета вълна е по посока на нарастване на 
индивидуализацията, автономността, изборът и т. н. за сметка на подчинението, 
точността иреда.  

Философски основания на олимпиадата са свързани с разглеждане на  философските 
проблеми като проблеми на самия ученик, който е автор, субект на изследването. 
Това, от своя страна има връзка с широко разглежданите проблеми за автономията, 
свободата и способностите на всеки един човек. Несъмнено трябва да се отбележи, че 
тези принципи в най-ново време намират своята правна валидност в редица 
документи, първият от които е Конвенция за правата на детето, приета  през същата 
година на провеждане на първата олимпиада по философия /1989 г./  

Поради глобалната промяна на образователната стратегия, която предстои, този 
процес е свързан, както с преодоляване на недостатъците на традиционната  урочна 
система, така и с принципи, засягащи ролята и предмета на самата философия. 
Философското познание се опира на спонтанността на мисленето и познанието на всеки 
човек, базовите особености и естествени ресурси на мислене,  т. е  . , обучението започва  от 
начините по които мисли ученикът, от спонтанните познавателни способности, а не от 
разделянето, подреждането и класифицирането на вече полученото знание. В подкрепа 
на това виждане е посочено,че всеобщото при философи като Аристотел и Кант е 
схванато в единичното, във всяка категория и всяко съждение, а според Д. Дюи  
способността да се дават идеи не може да се получи чрез обучение,  т. е. , въпреки че 
условията могат да и повлияят добре или зле, все пак тя не може да бъде унищожена. 
Естествено, не става въпрос, че не е необходимо развитие на способностите и 
тяхното обучение, тъкмо обратното.  

Възприемането на един такъв  възглед  предполага, че самото училище , а не само 
отношенията между хората,  е философизирано, независимо дали това се осъзнава 
или не. Това не е налагане от страна на философията  на определени възгледи, 
идеология или особено знание.  Става въпрос за това, че преподаването на всички 
учебни предмети включва в себе си философски постановки или философията е  тази 
процедура, която дава възможност и стимулира учениците да мислят по всички 
дисциплини, по думите на Матю Липман и Ан Газард. 

В тази връзка са представени възгледите на някои от реформаторите на 
образованието по отношение на опита.  Ако самият „общ възглед” не е извлечен от 
опита, според Александър Андонов, то това означава, че за образованието ученикът като 
човек с опит, като потенция, възможност  се приравнява с неодушевените реалности. 
Или най -малкото, създаването на опит от страна на ученика не е предмет на 
образованието, то е откъснато от личността и развитието на ученика. Ученикът се 
взима като вече знаещ, като имащ опит и на тази основа се умножава опитът му чрез 
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въвеждане на нова опитност, както и възможност за използване на целокупния 
човешки опит. Но това не може да стане без „увеличаване на това, което се постига в 
индивидуалния опит”. От своя страна, опирайки се на опита на ученика,  Матю 
Липман посочва, че той е като необработена руда: „колкото по-мощни са техниките 
за рафиниране, толкова по-ефективно се извличат чистите метали.”  

Методологически основания на програмите Философия за деца са изяснени чрез два 
принципа, които отново се отнасят както към програмите Философия за деца, така и 
към олимпиадата по философия : 1. Принципът, че философското познание може и се 
отнася до всеки човек, произтича от факта, че преди да е философско имаме познание 
изобщо, т. е познанието е присъщо на всеки, а самото осъзнаване и познание на 
познанието е философско познание. По-нататък, чрез текстове на ученици от 
олимпиадата са показани начини за получаване на философското познание в 
индивидуалния човешки опит. Този принцип се оказва особен, доколкото 
доминиращата гледна точка е, че творчеството, познанието, философията не са за 
всеки, изискват гениалност, дарба, специални занимания, осмисляне, натрупвания. 2. 
Вторият принцип произтича от първия: тъй като резултатите от олимпиадата се 
постигат чрез познание, то следва да  се тръгне от незнание, объркване, учудване, т. 
е., осъществява се процес на преминаване от преминаването от незнание в знание. 

Посочено е, че българската страна е създател на Международната олимпиада по 
философия, която е под егидата на ЮНЕСКО.  Нейното учредяване преминава през  
международно участие в рамките на Петата Националната олимпиада по философия 
в Смолян през 1993 г. с ученици от Турция и Румъния, като тяхното участие  
продължава и през следващата 1994 г. в Петрич през 1995 г.  По време на Седмата 
национална олимпиада с международно участие в Стара Загора, на 21.05. 1995 г. по 
наша инициатива се подписва учредителна декларация за създаване на „Комитет за 
организирането и провеждането на международни състезания /олимпиади/ по 
философия за ученици”. Така България инициира и учредява Международната 
олимпиада по философия за ученици. Учредителната декларация е подписана от 
представителите на България, Германия, Полша, Румъния и Турция. Днес 
олимпиадата е световна. 

Проследена е  разликата в набора от критерии, а след това и в тяхното осмисляне, 
между системата за оценяване в училищното обучение,  която произтича от 
олимпиадата, и тази на самата олимпиада. Въпросът е до това как се разбира 
философичността - в класното обучение тя е конкретизирана като философска 
образованост, докато в олимпиадата по философия е свързана с умения за създаване 
и осмислянe, доколкото умението за осмисляне е вид създаване. Формата на матурата 
по философия се провежда изцяло по модела на олимпиадата (до новия формат на 
ДЗИ, който влиза от 2006/ 2007 г.), а не по собствен модел. Както е посочено в 
изискванията на министерството,  учениците на матурата по философия сами трябва 
да определят какво да правят с посочената мисъл или „работите могат да бъдат 
написани в научен, есеистичен, трактатен, афористичен или диалогичен стил.” А 
това означава, че проверителите трябва да се съобразяват с написаното от учениците, 
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което не е развиване на тема, а е по-скоро философско есе. Кандидатстудентският 
изпит по философия също произтича от модела на провеждане и оценяване на 
олимпиадата по философия. 

Направените общи изводи по отношение на олимпиадата  са: 

1. Олимпиадата по философия е допринесла за плавното преминаване от обучение по 
обществознание в обучение по философия в училище. 

2. Самото възникване и провеждане на олимпиадата е иновация и е алтернатива на 
традиционното обучение в начините на познание и мислене, както и в главното 
действащо лице - ученика. 

 Проследена е ролята на учебниците и помагалата като друга основна характеристика 
на първия етап и по-специално в обосноваване ролята на първата антология по 
философия и на първия учебник по философия. През 1990 г. първият текст, който 
излиза след промяната, не е учебник, а антология  под наименованието „Антология 
по философия - част първа. Учебно помагало” под съставителството на Димитър 
Денков и Иван Колев, одобрено от Министерството на народната просвета.Целта на 
антологията е действителното философско образование, замествано досега със 
„служещи главно на идеологически цели учебни пособия”. Подходът е свързан „не с 
представяне на самата наука философия”, а на някои ориентири към нея, с намерение 
да се дадат на учениците такива знания, които да представят философията като 
научен и светогледен проблем, занимаващ хората над две хилядолетия. На второ 
място подходът „не решава задачата със знанията, а прави нещо по-важно - опитва 
се да ни накара да мислим”. Тъй като с  промяната ролята на учителите по 
философия нараства,  както отбелязват Димитър Денков и Иван Колев, във 
философски план това ще рече той/ тя  да се отстрани от обичайната си роля на 
даващ знания  и да преминава постоянно в друга - на  поставящ проблеми, които не 
са наши и техни, а на всеки човек, поел по пътя на образоваността. За да може да се 
осъществи това, според съставителите, е необходимо да се спазват онези прости 
методически похвати, които е изработила философията в дългата си история. За 
целта авторите предлагат и съответни методически стъпки, които заедно с минимума 
към всяка тема са свързани с „поемане на една обща работа, на един общ път, който 
да заличи разликата между обучаващи и обучаеми”.  

През 1991 г. след антологията излиза и първият учебник по философия за средното 
училище с автори  Любен Сивилов, Ламбо Кючуков и Димитър Денков. За разлика 
от антологията като учебно помагало, учебникът предполага учебна програма. 
Учебната програма предполага стандарт или държавни образователни изисквания за 
учебно съдържание. Доколкото са налице понятия и автори, които трябва да 
изпълняват тази роля, но няма учебна програма, то функцията на такава се 
изпълнява от учебниците по философия, във варианта, който е избран от учителя. 
Безспорно е, че учебникът не е просто авторски текст, а има определена функция в 
процеса на обучение. Трудността да се преценява учебник тогава, когато няма  
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стандарт за учебно съдържание и учебна програма е несъмнена. Направеният опит  е 
въз основа на някои общи принципи, като: 1. Ролята на философията в средното 
училище не само във функционирането и като академично съдържание, но в 
инструментален аспект (учебникът не се ползва само от ученици, които избират да 
учат философия, а от всички ученици.) 2. Доколко философията е включена в 
познавателния процес на ученика и как учебното съдържание може  да бъде 
отнесено към удовлетворяването на минимума от понятия и автори. 

Отзивите за  първия учебник са повече от положителни, като е посочено, че  в него е 
намерена мярата на присъствието на история на философията, представена като 
авторитетите във философията в съвременното интерпретиране и „звучене” на 
основните философски проблеми, пречупени през призмата на различните „визии” на 
отделните епохи от развитието на европейските културни хоризонти (Античност, 
Средновековие, Възраждане, Ново време и Съвременност). Всичко това  предоставя  
възможността философската пропедевтика да се освободи напълно от 
идеологизираното отношение към философията и история на философията. 
Учителите отбелязват, че въпреки наличието на учебник е необходимо да се помисли 
и за разработване на методически пособия . Във „Философският XX век в България, 
т. 1”  е отбелязано, че  авторите на този учебник прокарват основните подходи за 
поднасяне на философските идеи, които са определени като  генетичен - представя 
общите черти в облика на философските търсения през различните исторически 
епохи,  проблемен, който цели обобщено излагане на някои традиционни или по-нови 
въпроси във философските изследвания,  методологически, който  преследва 
запознаване на обучаемите с различни стратегии при обяснението на света и 
ролите, които философията играе в обществото, и  личностен, като при него 
философските идеи се въвеждат чрез представяне делото на някои от най-ярките 
мислители от древността до наши дни. 

Разгледана е и курсовата програма и учебник (вариант Б) на Сергей Герджиков.  
Публикуваната програма в Програмен годишник от 1992 г. съвпада с учебника.  
Според автора курсът съдържа една верига от жизнено важни теми на философията в 
четири части: Битие, Живот, История и Знание. След всеки урок са дадени резюмета, 
въпроси, казуси и фрагменти от текстове.  Ролята, която отрежда авторът на тези 
методически препратки, е в ролята на резюметата, които  фокусират вниманието и 
помагат за затвърждаване на уроците,  въпросите се стремят да насочат към 
възловите проблеми, а казусите (философските задачи) са предназначени за 
осмисляне на темата.  От своя страна, фрагментите от оригинални текстове тренират 
интерпретацията и са база за дискусия. След всяка от четирите части е даден 
примерен тест, „който изпитва философските знания и умения в степени според 
образователния стандарт”.  Последният е представен като: разпознаване (автори), 
описателно определяне (понятия),  обяснение и разбиране (проблем), мисловно 
движение между позиции( култури).  Цитиран е отзив от „Философският XX век в 
България, т. 1”, в който е отбелязано, че при композирането на учебното съдържание  
авторът възприема синтетичен модел, както и че набляга върху собствения поглед 
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върху излаганите идеи, без да претендира, че това е единствено възможната гледна 
точка към тях. 

Общите изводи са, че през този период  имаме вариативност на  учебниците и 
курсовите програми, възможност на учителите да избират средствата и начините , а с 
това и методиката на преподаване. Още от самото начало е предоставена възможност 
за философизиране на обучението по философия, вместо неговото поместване в 
руслото на теоретизираната от педагозите традиционна система на обучение. 
Министерството на просветата оказва подкрепа на този процес. В статия  на Н. 
Филипова, експерт по обществознание в този период, е посочено, че е постигнато 
разширяване на проблематиката чрез множество програми за задължително 
избираема подготовка,  говори се за създаването на една фактически нова методика 
на преподаването по философия. Заедно с това по метода на олимпиадата по 
философия е отворен пътят за изследване на знанието от самите ученици, правото им 
да търсят и получават истини. Това, което предстои от гледна точка на 
общообразователния минимум на учениците, е че описаното като понятия и автори 
през този период, следва да бъде разгърнато като методология от гледна точка на 
развитие на техните способности и познавателни компетентности, което става 
възможно чрез изготвянето на стандарти за учебно съдържание. 
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3. ВТОРА ГЛАВА: ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРОМЯНА 

Във втора глава е изследван Вторият период  на промяна, който започва с обучение 
по стандартите за учебно съдържание от учебната 1999/ 2000 г. 

В изискванията към подготовката на стандартите от 1999 г. е посочено, че се 
намираме в нова социална ситуация. Съвременното обществено развитие, преходът 
от индустриално към постиндустриално общество в световен мащаб налага 
глобализация на икономиката, висока мобилност на работната сила и изисква нов тип 
компетентности в личната, социалната и професионалната сфери. Или както се 
посочва в един по-късен документ Ключови компетентности.  Европейска 
референтна рамка, 2007  г., в тази ситуация творчеството, способността да се мисли 
разностранно, комплексните умения и приспособимостта са по - ценни от 
специфичния обем знания. На основата на достойнството и правата на учениците, 
обществото има право да изисква от тях да имат инициатива, да бъдат самостоятелни 
и компетентни, да бъдат личности, които като български граждани уважават 
законите, правата на другите, техния език, религия и култура. Реалният отговор на 
тези изисквания в българската образователна система е приемането на стандартите за 
учебно съдържание по философия, етика, право, психология, логика, както и по 
останалите учебни дисциплини, практическата насоченост на обучението по Свят и 
личност, основаващо се на приетите стандарти по гражданско образование.  

През втория период продължава  философизацията на качествено нова степен, тъй 
като въведените стандарти за обучение са в полза на развитието на познавателните 
умения, задоволяване на потребностите и интересите  на учениците. Заедно с това 
проблемите се задълбочават, доколкото липсват както стандартите за оценяване, така 
и съответната методическа подготовка на учителите.  

По Свят и личност реформата е концептуализирана чрез реализиране в класна и в 
извънкласна дейност в олимпиадата по гражданско образование на методологията на 
проектиране. Това е забележителен успех поради съобразяването с философските 
основания на образователната реформа и поставяне на обучението на основата на 
изискванията на обществото в съвременната социална ситуация. 

Направена е обосновка на разграничението на двата периода на промяна, като 
началото на втория период  е датирано към края на 1999 и началото на 2000 г.  
Посочените аргументи са свързани с приетите за първи път в образователната ни 
система държавни образователни изисквания за учебно съдържание по философия и 
отделно по гражданско образование. Стандартизирането е обосновано от гледна 
точка на философията на Закона за народната просвета от 1991 г.  и правата на 
учениците в Конвенцията за правата на детето, която е ратифицирана от Народното 
събрание през 1991 г., т.е има силата на закон за Р. България. 

В тази връзка са разгледани основните постановки, отнасящи се до правата на детето 
да изразява собствените си възгледи по всички въпроси, свободата да търси, 
получава и предава информация и идеи от всякакъв вид, по негов избор. Посочено е, 
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че тези права имат отношение към целеполагането като характеристика на 
действащото, на мислещото и оттук като характеристика на обучение, което се 
основава на развитие на мислещото, действащото.  Отново е обоснована тезата,  този 
път във връзка с целеполагането, че ако целите на образование засягат самия ученик, 
него самия като личност, ако са свързани с личностното му развитие, то те изискват 
промяна на философските основания, с които се свързва съществуващият 
образователен процес.  Този процес  е подкрепен  и от чл. 29 от Конвенцията за 
правата на детето, според който образованието на детето трябва да бъде насочено 
към развитието на личността му, на неговите таланти, умствени и физически 
способности до най-пълния им потенциал. 

Философските основания се откриват в субектния подход и във философията на 
Джон Дюи. Този вид образование, който се осъществява на основата на 
извършваните от самия ученик познавателни процеси, произтича от признаване 
правото на личността на детето да бъде наследник на интелектуалното и морално 
богатство на човечеството. Посочени са и някои особености на рефлективното 
мислене като конкретизация на основните принципи на новата система на 
образование, разгледани от Джон Дюи в „Моето педагогическо кредо”. Разгледаната 
онтология, с която Дюи работи при обосноваване на рефлективното мислене в 
образователния процес, според Александър Андонов не може да обоснове 
онтологическата всеобщност на субективното, неговия субектен характер, но 
позволява индивидуализация на учебния процес и предоставя възможност да се 
ползваме от процесите на създаване. 

От гледна точка на целите обществените очаквания са посочени в Закона за 
народната просвета като изисквания за  обучение по стандарти,  насочени към 
свободна, морална и инициативна личност, която уважава правата на другите и себе 
си. Начините, средствата и механизмите за нейното постигане са свързани с 
„усвояване на основни научни понятия и принципи за интегриране на минал опит с 
нови знания от областта на науката и практиката”. Тези обществени очаквания 
трябва да бъдат постигнати от всеки ученик във всеки отделен образователен процес. 

Те очевидно съвпадат с развитието на способностите и целите, които като цяло биха 
били от интерес за ученика, които имат отношение към неговото благосъстояние. Т.е. 
от гледна точка на постмодернизма между тези два вида цели (обществени и лични) 
няма противоречие. Те се съгласуват на основата на спецификата на субектната 
реалност и се основават на принципа, че в центъра на образователния процес е 
ученикът. Характеристиките на субектната реалност, на личността на ученика е 
такава, че от неговото собствено развитие и благосъстояние следва и 
благосъстоянието на обществото като цяло. Т.е. целите на обществото се 
осъществяват посредством развитието на способностите и талантите на ученика. 

Разгледани са някои философски аспекти на целеполагането,  например виждането, 
че ако ученикът не си поставя цел и осъществява обучение въз основа на нея, то той е 
в позиция на подчинен, изпълнител на чужда воля, а според Аристотел и в робска 
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позиция.  Характеристиките на личността през цел са посочени като свързани със 
самосъздаването. Философите на образованието са разработили този въпрос от 
гледна точка на начините на преподаване. Дюи го свърза с особеностите на 
рефлективното мислене, а  Александър Андонов го обосновава като философски 
основания на образователната реформа вследствие на преодоляване на трудностите и 
пречките, които поставя онтологическата система на Аристотел и произлизащото от 
нея разбиране за наука. Доколкото при осъществяването на субектния подход се 
изисква познание, то спецификата на философското познание е свързана с 
всеобщност, която не може да бъде сведена до идеологически, социално-политически 
или идейни  възгледи, тъй като всички те, предпоставяйки определени позиции, 
логизират познанието, докато в самия познавателен процес тръгваме от самото 
начало. 

Стандартите за учебно съдържание по философия са изготвени по начин, който 
отговаря на изискванията да бъдат реализирани чрез познавателен процес, т.е. в 
упражняване и развитие на познавателните умения (способности) на учениците. От 
учениците се изисква да развият своите мисловни умения в посока на създаване, 
намиране и използване на знание, от тях се очаква да контролират процеса на 
създаване на знанието или разбирането. Т.е. учениците биха могли да усвоят основни 
научни понятия и принципи за интегриране на минал опит с нови знания от науката и 
практиката, както е посочено в Закона за народната просвета от 1991 г.,  и да ги 
прилагат в изпълнение на собствените си цели само ако сами извършват, създават 
обучението си и сами получават резултатите от него – с решаващата помощ на 
учителя. Направена е и връзка между тези постановки  и дефинираните в 
Европейската референтна рамка изисквания  за ключови компетентности, където  е 
посочено, че обществената компетентност е свързана с личното и общественото 
благополучие или предполага знание за това как индивидите могат да постигнат 
оптимално физическо и умствено състояние като ресурс за самите себе си, за 
семейството си и най-близката обществена среда. 

Посочени са също така някои недостатъци в провеждането на обучение единствено 
от гледна точка на резултатите от научното познание. Преодоляването им е свързано 
със специална подготовка на учителите в  промяна  на натрупаните като цяло 
виждания  за характера на знанието и начина на неговото получаване. 

Конкретните нормативни основания за изработване на стандартите за учебно 
съдържание се съдържат в три документа, а именно: Закон за народната просвета, 
Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план 
(ЗСООМУП) и Наредба за разпределението на учебното време по учебни предмети за 
достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени. В 
ЗСООМУП  се определя понятието „общообразователен минимум” посредством 
посочване на целите и съдържанието /принципи/ на общообразователната подготовка 
и чрез въвеждането на групиране на учебните предмети по културнообразователни 
области. Посочено е, че общообразователната подготовка се определя от 
предназначението на българското училище да осигури на всеки български 
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гражданин възможността да се развива, както и че се изгражда върху принципите 
на зачитане на: 1. основните човешки права; 2. правата на детето; 3. традициите на 
българската култура и образование; 4. постиженията на световната култура; 5. 
ценностите на гражданското общество; 6. свободата на съвестта и свободата на 
мисълта.  

Важна особеност на минимума е, че е задължителен за всички видове училища, 
както и  че предполага взаимна обвързаност между учебните предмети от 
културнообразователната област. В определението е посочено, че държавните 
образователни изисквания (стандарти) за учебно съдържание определят знанията, 
уменията и отношенията (ценностни ориентации и нагласи), които учениците трябва 
да имат в резултат на обучението си по отделен учебен предмет при завършване на 
определена образователна степен или етап. Самото понятие за „отношения” търпи 
развитие и е заменено от понятието за „компетентности”, въведено в официален 
документ  у нас най- напред в учебно-изпитните програми за държавните зрелостни 
изпити с Наредба № 1 от 11.04. 2003 г. От гледна точка на новата философия на 
образованието то е разгърнато в документа „Общи пояснения, методически насоки и 
системата за оценяване по Свят и личност” от 2004 г., а на европейско ниво е 
развито в Европейската референтна рамка за ключовите компетентности от 2006 
г. В изискванията към изготвянето на стандартите  акцентът е поставен върху 
уменията.  

Едновременно с  въвеждането на стандартите за учебно съдържание е необходимо да 
се установи нова система на оценяване на учениците, доколкото  стандартите за 
оценяване по учебни предмети имат функцията да определят механизмите, 
критериите и формите, чрез които ще се проверяват и оценяват постиженията на 
учениците и степента, в която са овладени стандартите за учебно съдържание. Но 
въпреки  изпратените общи изисквания към изготвянето на стандартите за оценяване 
до инспекторатите по образование през 2001 г., то такава система за оценяване няма 
и до днес. Това дискредитира работата по самите стандарти, поставя под условие 
процесите на промяна, тъй като в известен смисъл оценяването, което е в началото ив  
края на процеса, играе ключова роля за всяко едно обучение. Анета Тушева, експерт  
в МОН в посочения период,  посочва  че формирането на уменията, които стандартът 
изисква, трябва да предполага използването на различни образователни стратегии 
и методи, както и че тъкмо тези умения, обвързани с учебното съдържание, трябва 
да се мерят, оценяват чрез системата за оценяване, за да се установи степента, в 
която е овладян стандартът за учебно съдържание. 

В същото време за изготвянето на стандартите е използван и предоставен образец от 
две страници на стандарт от Англия със заглавие „Скала на постижението” на САDE 
и подзаглавие: „Скала на постиженията за една концепция, в една област на 
природните науки” за прогимназиален клас от Англия. Въведените очаквани 
резултати изискват ученикът да предсказва, конструира, обяснява, осъзнава, 
идентифицира, разпознава -като най-ниското ниво е да „разпознава”, а най-
високото е да „предсказва”. 
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Изготвената обща характеристика на културно  –  образователната  област 
„Обществени науки и гражданско образование”   е във връзка с  един от 
приоритетите на обучението у нас и в Европа, а именно необходимостта от постигане 
на интегралност и интердисциплинарност  на знания, умения и отношения вече не 
само в рамките на един учебен предмет, а за цялата област на познание. Общите 
цели на обучението по философия като предметен цикъл са  разгледани като 
ориентиране на  ученика в отношенията му към себе си, към другите и към света 
исъдействащи за неговото самоопределяне като автономна личност и свободен 
гражданин.   Посочено е, че  това  се постига чрез изследване на алтернативни подходи 
и решения.  

Обучението по стандарти във връзка с познавателния процес на ученика се разглежда 
от гледна точка на трудностите, които създава  логизацията на учебното съдържание. 
Джон Дюи е цитиран в изказването му, че способността на един предмет да се 
разложи на елементи, те да се дефинират и да се групират в класове съгласно общи 
принципи е логическата способност във връхната и точка, достигната след обстойно 
обучение.  Дюи показва абсурдността на започване на обучението оттам, където  
свършва  обучения ум.  Ако се запитаме как учениците разбират какво учат, смисъла 
на знанието, защо е, как се е получило и т.н., ще видим, че учениците са изолирани от 
процесите на осмисляне и разбиране на това което учат, те не са субект на 
собственото си обучение, те са външни на самия образователен процес. От 
учениците, които се обучават в училище, се изисква да знаят, да имат опит по 
аналогия с опита, който изисква Аристотел, за да може да се осъществи каквато и да 
е дейност, тъй като дейността, както я разбира Аристотел, е операция върху истинни 
съждения (чрез законите за непротиворечие, тъждество и изключено трето). 
Отхвърля се всеобщността на философското познание, счита се например, че то не 
може да помогне при решаване на проблемите с начините на мислене и познание в 
обучението. Следователно проблемът е, че логическото мислене е осъществяване на 
мисловен процес върху вече зададен предмет, върху истинни положения, което 
присъства на всяка крачка в образователния процес с необходимост, но не може да 
бъде единственият метод, както и единственият начин на мислене и обобщение в 
обучението. 

Корените на този  проблем са  изследвани от Александър Андонов , който в 
„Диалектическото мислене – новаторство и творчество”  показва, че Аристотел не 
различава истината за предмета от самия предмет, поради  убеденост, че истината за 
предмета е такъв, какъвто той ни се представя в сетивата.  По този начин единичното 
и познанието му не може да бъде отделено като обект на изследване, тъй като 
особеното на този начин на мислене е задържане в рамките на опознаването на 
единичните обекти, към кои от видовете или родовете да ги отнесем, т.е. да 
съотнесем  към тях вече готово знание.  Единичното е дадено, общото също е дадено 
и ние ги съотнасяме. Именно върху това разбиране за единично и общо се основава 
логиката като наука.  
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От гледна точка на системата за оценяване и поради липса на стандарти за оценяване  
е направен опит за съпоставяне на работата със  стандартите по философия от гледна 
точка на  изискванията за оценяване на международното изследване PISA 
(Programme for International Student Assesment).  Оценяването на PISA е ориентирано 
към бъдещето, към способността на учениците да използват познанията и уменията 
си в условията на реални житейски ситуации. На сайта на ЦКОКУО (Център за 
контрол и оценка на качеството на училищното образование ) е посочено, че PISA 
измерва компетентности, които се приемат като особено важни за самостоятелната 
обществена реализация и успешната адаптация на младия човек към променящата се 
реалност. В тази връзка се тълкуват данните от проведеното изследване у нас за 
оценяване на „функционална грамотност” на учениците в 8 класв областта на 
четенето, математиката и природните науки PISA+, направено през 2002 г. Трите 
измерения на ситуацията „четене”, взети предвид при изработването на задачите, 
които се предполага, че 15-годишните ще срещнат в бъдещия си живот, са: процеси, 
съдържание и контекст. Според международния сравнителен доклад най-ниските 
постижения по четене на българските ученици са по скалата намиране на информация 
в текст. 

При разглеждане на учебните програми по философия е цитирана  тяхната обща част, 
в която се казва, че чрез изследване на алтернативни подходи и решения на 
учениците се дава възможност да търсят и избират мястото си в съвременния 
динамичен свят. Общият момент е свързан с постигане на стандартите в изследване 
от гледна точка на самоопределянето на ученика. 

Обучението по философия осъществява общите изисквания за обучение в 
компетентности и интегриране на обучението на равнището на личностното развитие 
на учениците в два аспекта: 1.  Като се ползва от резултатите на обучението по 
психология и логика, етика и право за интегриране постиженията в личностното 
самопознание, критическото и творческото мислене и нравственото самоопределяне, 
за да изгради качествено нова всеобщност. 2.  По отношение на другите предмети от 
общообразователната подготовка обучението по философия осъществява рефлексия 
върху универсалните основания на природните и хуманитарните науки, като създава 
методологически условия за решаване на теоретически и практически проблеми.  

Това се тълкува като осъществяване на  принципите на обучение,  свързани с 
концепцията на Дюи за социалните дейности на ученика като център на 
образователния процес, както и с изискванията на субектния подход, доколкото в 
целите на обучение по философия е записано: да развива умения за 
проблематизиране на наличното, на всекидневния опит; да поема отговорност за 
познание, преобразуване, създаване, организиране на нов социален и житейски опит, 
както и да спомага за осмисляне чрез демократични ценности на гражданското 
общество. 

Предложен е един прочит на учебна програма, свързан с естественото разслояване на 
учениците според начините им  на възприемане и степени на познание в 
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образователния процес. В съвременните документи те се изписват като познания, 
умения и компетентности.  Общите способности на учениците се разглеждат като 
основаващи се  на  „продуктивната способност за въображение“, по термина на Кант.   

Посочени са методологическте функции на стандартите по гражданско образование 
във връзка с обучението по всеки един от учебните предмети в задължителната 
училищна подготовка,  доколкото са свързани с индивидуалното постижение на 
ученика като член на общност. Стандартите по гражданско образование са от 1 до 12 
клас, разработени за трите образователни степени, като по този начин,  особено за 
учебните предмети от културнообразователна  област „Обществени науки и 
гражданско образование”  изпълняват роля на втори стандарт. Функцията на 
държавните образователни изисквания за учебно съдържание по гражданско 
образование е да са основа и ориентир за осъществяване на гражданско образование 
в обучението по учебните предмети от задължителната подготовка, доразвиване и 
разширяване на гражданското образование в часовете за задължителноизбираема и 
свободноизбираема подготовка, както и в други форми на извънкласна и 
извънучилищна дейност.  

Това трябва да стане чрез прилагане (спазване) на основните принципи на 
гражданското образование в обучението, каквито са зачитането на човешкото 
достойнство и равните неотменими права на човека, практическата насоченост, 
личностното отношение, аргументираност и убеденост, творческо и критическо 
мислене, достъпност до основните постижения на световната култура, 
интердисциплинарност, както и чрез възможностите на учебното съдържание на 
съответните предмети.  

Обучението по стандарти е различно от обучението по теми. Работата със 
стандартите по гражданско образование изисква и декомпозиране им в учебното 
съдържание по всички учебни предмети. Този процес не е осъществен. 

Концептуалната рамка на международното изследване по гражданско образование  
на ICCS е свързана с изследване възможностите на учениците за справяне с 
образователни задачи, а не със заучаване и възпроизвеждане на информация и 
знания. Безспорно е, че ако се работи по изискванията на стандартите по всички 
дисциплини (осъществяване на познавателния процес, необходим за постигане на 
очакваните резултати), то не би трябвало да има проблеми около целесъобразността 
на темите и тяхната достъпност за съответната възраст. Това е, защото стандартите се 
опират на естествените способности на учениците, като ги развиват. 

Показана е философията на документа Ключови компетентности. Европейска 
референтна рамка от 2007 г. В документа всяка от компетентностите е разгледана 
като знания, умения и отношения, т. е под компетентност тук се разбира цялостната 
подготовка на учениците. Трите важни особености тук са: Това е описание на обща 
рамка на постижения за всички възрасти, която се отнасят до ученето през целия 
живот, т. е не засягат само училищната възраст или училището като институция. 
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Описанието на ключовите компетентности има вид на описание на резултати от 
обучение и образование, както формално, така и неформално, т. е тя не е скала за 
оценяване. За да бъдат осъществени така посочените компетентности е необходим 
процес на познание, процес на създаване на компетентности. Това има връзка с 
оценяването, тъй като едно е компетентността да се оценява през процеса на създаване 
на резултат,  познавателните умения на учениците,  друго е просто да се установява 
наличното. 

За да се създават компетентностите, учениците трябва да се упражняват в дейности по  
справяне с образователните  задачи, вместо да запаметяват  материал . Ето защо 
Европейската референтна рамка за ключовите компетентности  има по-скоро вид  
на критерии за изпълнение по отношение на новата социална реалност и новата 
образователна система. 

Обучението по Свят и личност е разгледано през неговото създаване като 
иновационна   учебна дисциплина, в която съществена роля имат идеите, 
въображението, самоуважението и достойнството на ученика. Особеностите на Свят 
и личност като методологическа дисциплина са показани в изискванията за правене 
на проект, доклад и дискусия. Решението за създаване на тази дисциплина е свързано 
с промяната, която настъпва в българското училище с приемането на държавните 
образователни изисквания за учебно съдържание по гражданско образование като 
интердисциплинарен елемент на задължителната подготовка. 

Създадената учебна програма по Свят и личност като нормативен документ дава 
възможност за авторство на учениците посредством работата им по проект, 
дискусия и доклад. В този смисъл по някакъв начин тя се доближава до начините 
на преподаване във висшите училища. От учениците се изисква знанието, на което 
следва да бъдат обучени, да бъде създадено от тях самите чрез  интегриране  на 
обучението от философски цикъл, история и цивилизация и география и икономика 
от целия период на обучение в гимназиалния етап.  Доколкото обучението по Свят и 
личност не съвпада с нито една предметна област, наука или направление, то не е 
нито единствено философия, нито география и икономика или история и 
цивилизация. Още по-малко се отнася към въвеждането на ново учебно съдържание, 
ново знание, фокусирано върху проблемите на съвременния свят от сферата на 
научните дисциплини културология, социология или европеистика.  В учебната 
програма е посочено,  че дисциплината има подчертано практическа насоченост и е 
подчинена на гражданската мисия на образованието - да подготвя учениците за 
компетентно и отговорно участие в обществения живот, за успешна лична и 
професионална реализация, отговаряща на принципите и ценностите на 
демокрацията в съвременния свят. Работата с учебната програма по Свят и личност е 
разработена в документа: „Общи пояснения, методически препоръки и специфични 
форми на оценяване по Свят и личност”, МОН, 2004 г.  

 Разгледани са  три варианти на примерни годишни разпределения по Свят и 
личност, представени от авторите на учебници и помагала.  Доколкото годишното 
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разпределение, като изискване според  длъжностната характеристика на 
длъжността „учител”, трябва да бъде съобразено с учебната програма, а не с темите 
от съдържанието на учебник или помагало, то и годишните разпределения са 
разгледани като достойнства и евентуални недостатъци от гледна точка на 
изискванията на учебната програма. 

Представена е система за оценяване на познания, умения, компетентности и 
личностно развитие, изготвена на два етапа, в съответствие с обучението по 
стандарти за учебно съдържание. Оценяват се постиженията на учениците по два 
компонента: първият компонент включва познанията, уменията и компетентностите, 
вторият компонент включва оценяване на равнището, до което учениците достигат, 
и начините, по които те се справят с образователните задачи.   

Също така  познанията, уменията и компетентностите са разгледани през усвояване 
на учебното съдържание от учебната програма по Свят и личност като очаквани 
резултати в колона № 2 на ниво учебна програма (познания), контекст и дейности в 
колона № 5 (умения) и възможности за междупредметни връзки в колона № 6 
(компетентности). 

Съгласно приетата система за оценяване,  постиженията на учениците не се оценяват 
тематично. Подготовката на учениците по “Свят и личност“, като съществен елемент 
от гражданското обучение, се основава на свободата им да избират сами идейни 
позиции, да ги аргументират и защитават, съобразявайки се с правата и свободите на 
другите в демократичните граждански общества. Учениците се оценяват за 
постижения в познаването, умеенето и компетентността с оглед на демонстрираното 
личностно развитие. Системата засяга оценяването на разработване и защита на 
проект и аргументиране на гражданска позиция по казус. Разработените проекти и 
аргументираната гражданска позиция трябва да отговарят на тематичната насоченост 
на поне едно от ядрата за учебно съдържание и едно от държавните образователни 
изисквания за учебно съдържание от задължителна подготовка. Новата система за 
оценяване е апробирана в олимпиадата по гражданско образование като оценяване на 
познания, умения, компетентности и личностно развитие. 

 Доколкото представената система за оценяване се основава на всеобщи принципи, тя 
може да се съвместява с различни системи за оценяване, например системата или 
критериите за оценяване на матурата по философия. В тази връзка е представена 
задача, която учениците решават на ДЗИ по философия. Тя представлява пример за 
работа с текст от гледна точка на преобладаващо логическо схващане, за разлика 
например, от упражненията и задачите, които са свързани с усвояване на стандартите 
за учебно съдържание. Съответни на нея са и критериите за оценяване. Работата по 
стандарти и работата, която се основава на логически критерии и се свежда до текст, 
се базират на две различни концепции за познание в обучението. В този смисъл 
стандартите са ориентир за промяна не само в начина на преподаване, но и в начина 
на оценяване на учениците.  
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4. ТРЕТА ГЛАВА: ИЗВОДИ 

В трета глава са направени общи  изводи, които се отнасят до двата периода. 
Основните изводи, които се правят, са свързани с философизацията на обучението, 
която е сработила поради осъществения синхрон на изискванията  „отгоре” и  
„отдолу”. Отчетено е, че промяната съвпада с процесите на деидеологизация на 
обучението по философия, което най - напред  е осъществено в замисъла и 
практиката на олимпиадата по философия, проведена за пръв път в началото на юни 
1989 г.  Потвърдено е, че с този процес не само не се ограничава, но напротив, 
стимулира се правото на учениците на различна идейна ориентация, която защитават. 
Спрямо използваната философизация  е защитена тезата, че удържането на този 
процес в продължение на повече от двадесет години е осъществено на основата на 
мисленето на философията като познание или познание на познанието. 
Доказателствата се откриват  в това, че в обучението по философия в средното 
училище учениците са допуснати до изследване, да формулират въпроси и задачи, да 
разсъждават, да реферират текстове и разкриват техните смислови акценти. Всичко 
това изисква, разбира се, да се знае, но не в смисъла на опознаване, а на знанието 
като резултат от упражняване на способността за съждение, по термина на Кант, или 
създаване на познавателно понятие.  Като подход това предполага  активизиране и 
стимулиране на самостоятелното, критическото и творческо мислене на учениците.  

В същото време с овладяването на организацията на образователния процес около 
познавателните проблеми на философията се решава  и въпросът с 
противопоставянето и взаимното изключване на различните философски 
школи/парадигми.  На основата  на „поставяне  на ученика в центъра на 
образователния процес”  чрез понятстване или създаване на  понятие  се зачитат 
познавателните успехи на всяка философска школа за философското познание, 
доколкото на основата на всеобщността на философското понятие  отделните 
философски школи и научни системи  биват схващани „ като прогресиращо развитие 
на истината” /Хегел/. По този начин са преодолени и се преодоляват препятствията, 
свързани с характера на „традиционната образователна система”, която действа и при 
социалистическото общество, както е видно от книгата на В. В. Давидов и колектив 
„Виды обобщения в обучении”, М. 1972. Промяната на образователната стратегия у 
нас кореспондира с практиката на вече съществуващата олимпиада по философия и с 
методологията на програмите „Философия за деца”, които стартират от 1991 г. у нас 
с програмата за 3-4 клас „ Пикси”.  

 Направен е общ извод, че  поради липсата на подготовка на учителите за работа по 
новите стандарти, включително и работа с новите учебници, съобразени с новите 
програми, промяната започва да затихва, ако се съди по резултатите на нашите 
ученици от т. нар. външни оценявания, каквато е матурата по философия. За да 
продължи промяната, трябва да бъде приета нова система на оценяване, основана на 
постиженията на учениците, на основата на обучение, залегнало в стандартите за 
учебно съдържание. Не на последно място, изисква се и осъвременяване на 
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критериите за подготовка на учителите, които получават своята професионална 
квалификация във висшите училища. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: 

А. ПРИНОСНИ МОМЕНТИ  

1. Първи опит за изследване на събития, които поради спецификата на достойнството 
и правата на учениците предполагат философизация на обучението и все още не са 
обект на исторически интерес.   

2. Направени са изводи, които се отнасят до проблема с липсата на съвременна 
система за оценяване на постиженията на учениците, която съгласно Закона за 
народната просвета от 1991 г.,  чл. 16, т. 5,  следва да е налична като стандарт за 
системата за оценяване.  

3. Направен е опит за  концептуално осмисляне на събрания фактически материал от 
гледна точка на теоретични основания , както и глобални философски постижения, 
които се откриват зад решенията, касаещи образованието в документите на ООН за 
правата на човека, които имат силата на закон за Р. България. 

4. Преценена е фактическата история на промяната като процес, който се извършва 
целенасочено, като от гледна точка на получените резултати е направена 
периодизация на извършената промяна в два периода – от 1991 до 1999 г. 
(деидеологизация на обучението по философия в освобождаване на достъпа на 
учениците до изследване) и от 2000 до 2012 г. (обучение по държавни образователни 
изисквания, които се основават на мисленето на философията като познание и 
правото на учениците да бъдат компетентни, професионални, отговорни). 

5. Направената критическа преценка  на извършеното е съпоставена със световни 
тенденции в развитието на образованието и  по- конкретно на философското 
образование.  
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