
ФИЛОСОФИЯ 

ХI а клас 

 

Философия ЗП 

 

 Урокът е на страница 111 от учебника. 

 

Урокът ще се проведе на 21.04.2020 г. от  9:30 часа в платформата Microsoft Teams.  

 

Тема на урока: Екзистенцията 

 

В тетрадката напишете следния план на урока: 

 

1. Същност на екзистенцията - означава съществуване. Екзистенциализмът като 

философско направление възниква в началото на 20 век. Представители: Жан-

Пол Сартр, К. Ясперс, М. Хайдегер, С. Киркегор и др.   

2. Мартин Хайдегер - немски философ; въвежда понятието за съвременния човек 

"Das Man". 

3. Характеристика на "Das Man" според Хайдегер: 

а) речта на "Das Man" е бърборене, приказване със заучени фрази 

б) "Das Man" е повърхностен; неговите знания идват от мълвата, клюките, 

слуховете. 

в) "Das Man" е всеки и никой; той е безлик; обича да е в златната среда. 

4. Болката, страхът, смъртта: 

 а) болката – тя е само за моето тяло и ни помага да се вгледаме в себе си 

б) страхът – има два вида страх: предметен – появява се когато сме заплашени от 

нещо конкретно и екзистенциален – страх от нищото, например страх от смъртта 

в) смъртта – чрез нея човек разбира, че е краен, че е времеви. 

5. Самотата – екзистенциални форми на самотата: 

а) антикварният човек – човекът, изостанал от темпа на времето, потопен в 

носталгия за миналото 

б) аутсайдерът – човекът, отхвърлен от настоящето и прогонен в неговата 

периферия 

в) бунтарят – човекът, който не иска да остане в настоящето и се стреми да 

създаде едно ново настоящe за себе си и за другите. 

6. Изборът – съпроводен е с безпокойството на човека, когато прави своя избор. 

 
Напомням, че срокът за изпращане на есетата ви отдавна изтече. Още веднъж напомням на 

учениците, които не са изпратили есетата си да направят това незабавно на моя имейл:  

             mil.ata56@gmail.com 

Напишете философско есе по  избор на един от следните фрагменти: 

     1.“Човек,осъзнал абсурда, остава завинаги в него. Човек без надежда и осъзнал това, 

вече не принадлежи на бъдещето.“           Алберт Камю 

     2.“Нищо не е по - непоносимо за човека от пълния покой, без страсти,  без работа, 

без  развлечения, без занимания. Тогава той  осъзнава своето нищожество,  зависимост, 

безпомощност, пустота.“              Блез Паскал   

    3.“ Трябва да познаваме себе си; дори и да не стигнем до истината, поне  ще внесем 

ред в собственото си съществуване, а едва ли има нещо по-важно.“      Блез Паскал 

    4.   Абсурдни ли са светът и животът или човек ги прави такива?    

     5. Ако човекът е “безпокойство и отговорност“, то какво е неговото щастие – 

безметежно или тревожно? 

 

 

 
 



ХI б, г 

 

В часовете по философия през тази седмица ще разгледаме темата „Екзистенцията“. Плана на 

урока и въпросите за домашна работа ще намерите в MS Teams.  

Пишете в Word. Краен срок за изпращане на домашните работи – 24.04. /петък/ на адрес 

s.pashova2020@abv.bg 

ХI в                                                 

                                                              Философия  - ЗП                                                    

Часът ще се проведе на 21.04.2020 г. от 8:30 ч. до 9:00 ч.  

 Необходими ви са учебникът по философия и тетрадката. 

Урокът е на стр.120  в  учебника. 

                                     Планът на урока ще бъде публикуван в платформата  Microsoft Teams. 

                                            

                                  Тема на урока:        КОМУНАЛНИЯТ  ЧОВЕК   

                                  План на урока: 

1. Човешката идентичност – самопредставата  за самите нас. 

2.  Азът и другите 

 а/ проблемът за идентичността – Азът – източник  на самосъзнанието 

 б/ два типа идентичност при човека : 

- Аз – идентичност – отговаря на въпроса „Кой съм Аз?“ 

- Ние – идентичност – отговаря на въпроса „Кои сме ние?“ 

3. Първобитната общност.Подчинението на рода. 

4. Манастирската общност – равенство пред Бога : 

а/ средновековната манастирска общност – изгражда се на базата на отрицанието на 

личността и нейната собствена воля в името на общото смирено и  праведно служене 

на Бога 

б/ духовните служители , членове на манастирската общност – равни и еднакво 

поставени 

5. Казармата – уеднаквяващата дисциплина : 

а/ същност на войнишката общност 

б/ образът на казармената общност -  войнишкият строй 

6. Комунистическата идея – социалното равенство : 

а/ идеите на утопичните мислители – общество на равни хора: 

  –  Платон – идеалната държава; 

– Томас Мор – в своето произведение „Утопия“ описва идеалното общество, създадено на  

          остров Утопия; 

– Томазо Кампанела – в своето произведение „Градът на Слънцето“ описва едно 

общество, 

         в което всички са равни и всичко е общо. 

               б/ комунистическите теории на 19 и 20  век – идеалът за равенство и справедливост. 

7. Човекът – маса. Средният  човек: 

а/  философската идея за човешката маса – Ортега- и-Гасет /испански философ/ 

б/ характеристика на човекът – маса : агресивен , настъпателен , безличен ; предпочита    

анонимността в обществото; цени еднаквостта с останалите и конформизма                                                                                                                                                                             

               в/ Мартин Хайдегер – „das Man“ – безличното съществуване 

 

              Напомням, че срокът за изпращане на есетата ви отдавна изтече. Още веднъж напомням на 

учениците, които не са изпратили есетата си да направят това незабавно на моя имейл:  

             mil.ata56@gmail.com 

              За часа по ЗИП философия, който   ще се проведе на 27.04./понеделник/2020 г. от 11:30 ч.  

 ще ви напиша теми, от които е необходимо да изберете една и да я  развие.  

mailto:s.pashova2020@abv.bg

