
ФИЛОСОФИЯ 

XI а 

Тема  на урока „Екзистенцията“.  

Урокът ще се проведе на 28.04.2020 г. от 08:30 часа в платформата Microsoft Teams. 

Продължение на плана на урока: 

7. Срещата с Другия: 

а/ погледът като мълнеоносно   докосване 

б/ погледът като желание  

в/ срещата като екзистенциално събитие 

г/ господар и роб 

8. Любовта 

На стр. 118 от учебника изпълнете писмено задачи  с № 2, № 4 и  № 6. 

Изпратете вашите писмени отговори  за проверка и оценка в срок  до 04.05.2020 г. на имейл: 

mil.ata56@gmail.com 

 

XI б, г 

 

В часовете по философия през тази седмица ще разгледаме темата „ Комуналният човек “. 

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

Пишете в Word. Краен срок за изпращане на домашните работи – 02.05. /събота/ на адрес 

s.pashova2020@abv.bg 

XI в - ЗП 

Часът ще се проведе на 28.04.2020 г. от 9.30 часа в платформата  MS Teams 

Необходими ви са учебникът и тетрадката по философия. 

Урокът е на стр. 128 в учебника. 

 

ТЕМА НА УРОКА: ЧОВЕКЪТ-ИНДИВИДУАЛИСТ 

ПЛАН НА УРОКА: 

1. Човекът – единак  

2. Човекът – индивидуалист. Сам с другите: 

а/философията на индивидуализма – типична за началото на капитализма и за нашето     

съвремие 

б/ в архаичното общество – индивидуалните действия са подчинени на оцеляването на рода 

mailto:s.pashova2020@abv.bg


в/ античният човек – цени преди всичко общото, стреми се неговият живот да съответства на 

разумната природа на космоса, да се вслуша в логоса 

г/ средновековният човек – душевната свобода е в центъра на индивидуалните възможности и 

личния избор на човека 

д/ модерният човек – индивидуализмът е свързан с установяването на всеобщите граждански 

права и е следствие от реалното социално разкрепостяване  и освобождаване на човека 

3. Човекът – егоист. Сам срещу другите:  

а/ егоизмът – следствие от вродения ни инстинкт за самосъхранение 

б/ грижата за себе си – основа  в живота на човека – егоист. 

ЗАДАЧА: По първа точка от плана отговорете на следните въпроси: 

1. Възможна ли е пълна самота ? 

2. В романа „Робинзон Крузо“ авторът Даниел Дефо описва живота на своя герой. Припомнете си 

съдържанието на романа и отговорете на  следните въпроси: 

1. Дали Робинзон Крузо е пример за човек, който може да оцелее сам-самичък в света? 

2. Може ли Робинзон Крузо  да съществува напълно  изолиран от обществото, в което е живял ? 

Отговорите на въпросите изпращайте на моя имейл: mil.ata56@gmail.com 

XI в - ЗИП 

Учебните часове ще се проведат на 27.04.2020 г.  от 11.00 ч. до 12.00 ч. 

в платформата Microsoft Teams. 

 

Учениците, които имат доклади по зададените теми да ги изпратят за проверка на моя имейл. 

Учениците, от които ще очаквам доклади в срок - 01.05.2020 г. за проверка са: 

1. Никола Проданов – Тема: Тома Аквински – вяра и разум. Доказателствата на Тома Аквински за 

съществуването на Бога. Проблемът за човека. 

2. Сони Стоянов – Тема: Джон Лок – притежаваме ли вродени идеи? Емпиризъм и либерализъм. 

3. Кольо Кънчев – Тема: Блез Паскал- мисълта пред бездната. Величие и нищожество на човека. 

Облог за съществуването на Бога.      

 

 

ЗАДАЧА ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ: 

 

Прочетете внимателно текста и отговорете на въпросите след него: 

 

Ако човекът, такъв, какъвто го схваща екзистенциализмът, не може да бъде определен, то е, защото  

първоначално той е нищо. Той ще е някакъв след това и ще бъде такъв, какъвто сам се направи…Човек просто 

съществува, ала не само като такъв, какъвто се възприема актуално, но и такъв, какъвто иска да бъде, и то защото 



се възприема след като вече съществува и самоопределя себе си след този порив на съществуването; затова човек 

не е нищо друго освен това, което сам  се направи. 

Такъв е първият принцип на екзистенциализма…Човек първо съществува, човек е първо това, което се 

упътва към бъдещето и което осъзнава, че проектира себе си в него. Човекът  е изначално проект, който се 

преживява субективно. 

Но ако съществуването наистина предхожда същността, тогава човекът е отговорен за това, което е. По 

този начин първият ход на екзистенциализма е да отдаде изцяло в притежание на човека онова, което той е, и да 

стовари върху него цялата отговорност за собственото му съществуване… 

Ако съществуването наистина предхожда същността, няма детерминизъм, човекът е свободен, човекът е 

свобода…Така че нямаме нито зад себе си, нито пред себе си – в сияйното царство на ценностите  - оправдания и 

извинения. Човек е осъден да бъде свободен. Осъден, защото не се е сътворил  сам, но въпреки това е свободен, 

защото веднъж захвърлен в света, той е отговорен за всичко, което 

прави. 

                                                                                                                                        Жан-Пол Сартр  

             

1. Какъв е основният принцип на екзистенциализма ? 

2. Какво означава  човек да бъде проект сам на себе си ? 

3. Защо, според текста човек е осъден да бъде свободен?  

4. Каква е връзката в текста между  понятията „свобода“, „избор“, „отговорност“ ? 

 

Писмените отговори на въпросите изпратете до 01.05.2020 г. на имейл : 

mil.ata56@gmail.com 

 

 

 


