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                                                                      РЕЦЕНЗИЯ 

      ОТ  ПРОФ. Д.Ф.Н. АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ АНДОНОВ ЗА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА                      

                                 МАЯ  ГОРАНОВА МИТРЕНЦЕВА “ ФИЛОСОФСКИТЕ         

             ДИСЦИПЛИНИ В  УЧИЛИЩЕ   СЛЕД 1991 г.  ФИЛОСОФИЯ НА  ПРОМЯНАТА”  

                                                                              ЗА 

                   ПОЛУЧАВАНЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И  НАУЧНАТА СТЕПЕН “ДОКТОР” 

  

Дисертационият труд е в обем от 180 нестандартни по обем страници. Състои се от 

увод, три глави, заключение и приложения. Библиографията включва 91 заглавия на 

български, английски и руски езици, 27 използвани документа и 9 интернет източника. 

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 и 

присъединяването на Р. България към Европейския съюз.  Целта на дисертационния 

труд е да изследва основанията, които стоят зад процесите на промяна в обучението по 

дисциплините от философския цикъл в средното училище от 1991 г., начинът, по който 

промяната се извършва и забелязаните недостатъци. Изследването, според 

дисертанта, няма претенции от нормативистки характер, а по-скоро представя 

фактическата история на промяната, систематизира достъпната информация, и 

разкрива теоретическите и основания. 

Защитава се тезата, че процесът на промяната е удържан вече в продължение на 

повече от двадесет години на основата на мисленето на философията като познание и 

познание на познанието. 

Задачите, които са поставени в дисертацията са: 

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

философия от 1989 -1991 г. ; 

- 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. 
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Мая Митренцева преценява, че процесът на промяната се извършва в 

методологическите хоризонти на философията на образованието на Джон Дюи, 

програмите „Философия за деца” на Матю Липман и субектния подход, а законовите 

основания се откриват в документите за правата на човека на ООН, по-специално 

Конвенция за правата на детето, а също Конституция на Р. България и Закон за 

народната просвета. 

На основата на извършената работа по систематизиране обучението по философия 

след 1991 г. в средното училище е разделено на два периода. 

Първият период 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. 

  

В Увода са разгледани теоретичните основания на извършената промяна, които 

се откриват във философичността на документите за правата на човека на ООН, както и 

в тези, които регламентират стандартите за образование от национално естество. Това 

са документи, които са в сила от 1991 г., поради което и проучването започва от тази 

година. Представени са основните постановки от тези документи. Тези постановки са 

съпоставени с възгледите на Аристотел от „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. 
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Тези положения са различени в съпоставянето им с традиционната образователна 

система и нейните изисквания за знаене, запаметяване, възпроизвеждане, изпълнение 

на задачи.  

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”. Цитира се програмна статия 

на експерта по обществознание от МНП Надежда Филипова, в която 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. 
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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. Изтъква се, че учителят 

избира по коя от програмите ще работи с учениците си. Отбелязва се, че основната 

функция на трите авторски курсови програми по философия през този период е да 

станат учебници.  

Ключови явления за този период на промяна са Олимпиадата по философия и 

Системата за ценяване, която олимпиадата използва, както и издаденият през 1992 г. 

Програмен годишник от 319 страници 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. 

Преценява се, че философската общност в България показва теоретическа и 

организационна готовност да извърши прехода от тоталитаризъм към демократични 

социални отношения в образованието по философия в средното училище. Тази 

готовност позволява философското образование в училище да запази учебните часове 

от учебния план и оказва благоприятно влияние на обучението по философия във ВУЗ и 

в цялостната реформа в образованието. 

Посочва се, че олимпиадата по философия играе различни роли по отношение на 

обучението по философия, включително и  от гледна точка на оценяването. 

Приведени са факти от създаването на олипиадата по философия за ученици. Изтъква 

се, че с издаването на Тематична програма за провеждането на олимпиадите се 

осъществява деидеологически достъп до философията за учениците и нейното 

културно и тематично многообразие. Посочва се, че Програмта за провеждането на 

олимпиадите по философия изпреварва политическата промяната в България. 

Посочено е също, че програмата на олимпиадата предшества официално 

представената от министерството учебна програма от 1990/ 1991 учебна година и играе 

определена роля не само за олимпиадата, но и за обучението по философия в периода 

от 1990 до 1992 г.,  
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Олимпиадата е преценявана като несъмнен успех не само организационно, но и от 

гледна точка на философското съдържание и разработените всеобщи критерии за 

оценяване.  

В дисертацията е направен 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. 

Във Втора глава е изследван Вторият период на промяна, който се различава от първия 

с организирането на образователния процес въз основа на стандарти за учебно 

съдържание.Посочва се, че стандартите се въвеждат със съответната теоретизация и 

аргументация, отговарящи на съвременните социални изисквания. Мая Митренцева 

преценява, че през втория период философските основания на обучението по 

философия се развиват, преминавайки на качествено нова степен. Това личи най-вече в 

програмата за дисциплината Свят и личност, която, макар и да не се преподава само от 

философи, показва значимостта на общите философски постановки за организиране на 

образователния процес и в обучението за демократично гражданство. 

В Трета глава се правят общи изводи.  

Дисертантът преценява, че промяната „сработва“ поради осъществения синхрон на 

изискванията „отгоре” и „отдолу”. Тя решава успешно въпросът с противопоставянето и 

взаимното изключване на различните философски школи чрез „поставяне на ученика в 

центъра на образователния процес”. Обучението е организирано въз основа на 

познавателните успехи на всяка философска школа, с което се преодоляват 

трудностите, предизвиквани от „традиционната образователна система”. 

Направен е и изводът, „че поради липса на подготовка на учителите за работа по 

новите стандарти, включително и работа с новите учебници, съобразени с новите 

програми, промяната започва да затихва…“ Преценява се, че „за да продължи 

промяната, трябва да бъде приета нова система за оценяване…“ и осъвременяване на 

критериите за подготовка на учителите“ / Стр. 28. Автореферат. / 

Дисертационнияттруд на колегата Мая Митренцева впечатлява в много отношения. 

Той силно изненадва на първо място с темата на изследването. Обикновено 

философските изледвания са теоретични, в смисъл, че са посветени на някакви 

схващания на автори, които са развити от тях в съответните им публикации. Така 
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изследователските усилия са насочени към постигането на резултат, който да бъде 

достатъчно значим, за да се отнесе до специалистите и широката общественост, която 

да прояви интерес към тези резултати. В този случай обаче става въпрос за друго. От 

въвеждането на философското образование в училище, ако се абстрахираме от някой 

различия, в програмите по философия всяка година се обучават учениците от 9, 10, 11 и 

12 класове. Не се наемам да ги изчислявам, но общият им брой надхвърля, казано с 

приближение, един милион. Дори и да са по-малко очевидно е, че с програмите по 

философия в средното училище са зададени ориентири, спрямо които и през които 

младите хора в Р. България са усвоявали световната мъдрост и дори тогава, когато не 

са напредвали особено успешно в обучението си са се съизмервали с нея. С казаното 

искам да посоча, че става въпрос за изследване на начинание, което, в буквалния 

смисъл на думата, засяга социалния живот на гражданите на България непосредствено. 

Изследването цели да се опише фактическата страна на случването, но и да се 

представи теоретическите основания за протичането му. Обикновено мислим 

образователния процес като събития, за които отговарят педагози, администратори и 

политици, а пък те се ръководят от съответните традиции и преценените „добри 

практики“, което ще рече, че никой не носи персонална отговорност. В случая се 

изучава събитие, което е дело на една колегия, която, макар и подкрепяна 

административно, сама носи авторската отговорност на случващото се. Проблемите на 

образованието по философия се решават с философски средства и философска 

компетентност, така че да позволят на младите поколения да се ползват от цялото 

богатство на философското мислене, независимо от идейните предпочитания на 

съответните автори. Смея да кажа, че това е първото философско изследване в 

България, което проследява едно съзнателно усилие на философското осмисляне да 

организира образователен процес по философия и гражданско образование въз основа 

на философска теоретизация, която удържа  цялостното изменение и развитие на 

философската проблематика, независимо от идейните различия на философските 

предпочитания, в единство с цялостния образователен процес и съвременните 

изисквания за демократични социални отношения в училище. Изследването на 

организирането на философското образование по тази начин има значение не само за 

образоването по философия и дори не само за образованието. То показва, че 

съвременните социални промени следва да се организират, усъвършенстват и развиват 
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с теоретизации, съобразени със съответните постижения на човешкия род, но и 

постигнати открития за решения за съвместен социален живот.     

Имам въпрос. Поради какво, според колегата Мая Митренцева, образователната 

администрация в България все още не успява да  осигури образователния процес в 

българските училища с държавни образователни изисквания за оценяване, които да 

съответстват на приетите държавни образователни изисквания за учебно съдържание? 

Ще се въздържа да правя забележки, не защото нямам, а защото не желая да 

отклонявам вниманието на интересуващите се от факта, че тази дисертация е едно 

начинание, което изисква да бъдат мислени процесите на философското образование в 

други измерения. Тези измерения са авторската отговорност на философската общност 

за образованието по философия, което не бива да се оставя на странични фактори, 

колкото и значими да са те за философското образование.  

Изследването на колегата Мая Митренцева показва, че управлението на обучението по 

философия в средното училище, а заедно с това и управлението на българското 

образование не може да протича успешно като се следват частични партийни 

интереси, които не могат да се издигнат до разбиране на общочовешките проблеми на 

обучаващите се и общочовешките проблеми на това, на което биват обучавани. Това 

изследване не е историческо в смисъла на занимание с нещо, което се е случило и 

трябва да бъде описано, подредено и с това отписано за да служи за поука, ако някой 

случайно реши да се поинтересува какво се е случвало. То показва, че настоящето на 

образованието по философия и гражданско образование в средното училище държи в 

себе си актуално и динамично процесите на своето ставане и само в това динамично 

единство може да се отстоява и разгръща, преодолявайки недостатъците си и 

развивайки възможностите си. 

Преценявам, че дисертационният труд на колегата Мая Горанова Митренцева 

„Философските дисциплини в училище след 1991 г. Философия на промяната“ отговаря 

на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Р. България за 

присъждането на образователната и научна степен “доктор”, за което гласувам и 

предлагам на другите почитаеми членове на журито да направят същото.  

  

23. 11. 2013 г.  София                                           проф. д.ф. н. Александър Андонов 


