
ФИЛОСОФИЯ 

ХI  - а клас - Философия ЗП 

Учебният час ще се проведе на 05.05.2020 г. от 9.40 ч. до 10.10 ч. /2-ри час/ 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 
 

 
ХI б, г 

В часовете по философия през тази седмица ще разгледаме темата „ Човекът индивидуалист “. 

Плана на урока ще намерите в MS Teams. 

Домашна работа: Прочетете коментарите към идеите на Макс Щирнер и Блез Паскал в 

рубриката ,, Време за коментар “ на стр. 133 от учебника и отговорете на въпросите към тях. 

Домашната работа е задължителна само за тези ученици, които не са написали и изпратили 

нито една домашна работа до миналата седмица.  

Пишете в Word. Краен срок за изпращане на домашните работи – 10.05. /неделя/ на адрес 

s.pashova2020@abv.bg 

mailto:s.pashova2020@abv.bg


ХI – в  клас - Философия ЗП 
Урокът ще се проведе на 05.05.2020 год.  От 10.20 ч. до 10.50 ч./3-ти час/ в платформата 
Mikrosoft Teams. 
                     Необходими ви са учебникът и тетрадката.  
                     Тема на урока: ЧОВЕКЪТ – ИНДИВИДУАЛИСТ 
                     Допишете плана на урока: 
                     4. Човекът – чужденец. Сам сред  другите. 
                     5. Комуникативният човек – стреми се към общуване с другите хора 
                     6. Човекът – космополит 
              Очаквам да ми изпратите писмено на моя имейл поставените ви домашни работи за 
оценка. 
ХI - в клас - Философия  ЗИП 
 Учебните часове ще се проведат на 04.05.2020 г. от 11.40 ч. до 12.50 ч. /5 и 6 час/ 
в платформата Microsoft Teams. 
Учениците, които имат доклади да ги изпратят за проверка на моя имейл. 
Очаквам докладите на Никола Проданов, Сони Стоянов, Кольо Кънчев и на Кристиян  Георгиев. 
Очаквам да ми изпратите за проверка домашната работа от предния час.   
 


