
ФИЛОСОФИЯ 

XI а  клас 

                                                    

                                   Учебният час ще се проведе на  02.06.2020 г. от 9:40 ч. до 10:10 ч. /2-ри час/. 

                                  Тема на урока: Софистът и скептикът 

                                   Допишете плана на урока: 

                                   6. Скептикът: 

                                   а/ древногръцките скептици – Пирон, Тимон, Секст Емпирик – за първи път 
издигат съмнението в основен метод на философията; 

                                 б/ съмнението като временно състояние 

                              -  Рене Декарт – според него всичко може да се постави под съмнение, но 
това, че се съмняваме е несъмнено. И доколкото съмнението е акт на мислене, то най-
достоверното начало за нашето познание е фактът на мисленето. 

                            „Мисля, следователно съществувам“ – Р. Декарт 

                             в/ истината е недостижима за древните скептици 

                             г/ да се въздържаме от мнение -  според скептиците човек трябва да се 
въздържа от крайни и устойчиви твърдения относно нещата. 

Очаквам да изпратите на моя имейл домашните си работи за проверка и оценка. 

XI б, г  клас 

 

В часовете по философия през тази седмица ще се запознаем с основните философски идеи на 

Имануел Кант и Жан-Жак Русо – представители на философията от века на Просвещението. 

Плановете на уроците ще намерите в MS Teams. 

Домашна работа: Отговорете на следните въпроси:  

1. Кои са степените на познанието според Имануел Кант? 

2. В какво според Жан-Жак Русо се състои парадоксът на свободата? 

Краен срок за изпращане на домашните работи: 07.06. /неделя/   

адрес: s.pashova2020@abv.bg 

XI в клас 

                                                                          Философия - ЗП 

                             Учебният час ще се проведе на 02.06.2020 г. от 10:20 ч .до 10:50 ч. /3-ти час/  

                                           Тема на урока:     ТЕОРЕТИКЪТ   

                                            Допишете плана на урока: 

                                   5. Съвременната наука – новите тенденции на теоретичното мислене: 

                                   а/ интегрален подход  - изисква нашето мислене не само да разчленява и 
разделя на отделни елементи действителността, но и да мислим все по-интегрално и 
цялостно; 

                                  б/ светът няма градивна частица – откритията на новата квантова физика 
опровергават стремежа на старата наука да опрости света така, че да открие някаква най-проста 
единица в основата на Вселената; 

                                в/ теорията зависи от човешките интереси; 

                           г/  науката не може да прогони ирационалното; 

mailto:s.pashova2020@abv.bg


                               д/ познанието на човека е диалогично 

                                6. Творческото мислене – подходи и ориентири: 

                               а/ в творческото мислене няма стандарти; 

                               б/ да не използваме стари познания, а да сменим подходите, за да придобием             
ново знание; 

                              в/ да мислим провокативно, т.е. чрез друга, необичайна логика; 

                              г/ да не мислим само от гл. т. на своето Аз; 

                              д/ да мислим различно, като акцентуваме върху хипотезите; 

                              е/ да създаваме проекти, възможни варианти на нови пътища и принципи на 
мисленето 

                              7. Скептичност относно последиците от науката – разрушителни последици на       
науката    

                                

                               Задача: в учебника на стр.145  зад.4 и зад.5 / отговорите изпращайте на моя     
имейл до   09.06.2020 г. за оценка /. 

XI в клас 

Философия ЗИП – 01.06.2020 г. 

                    Напишете есе по една от темите /по избор/: 

1. „Човек очевидно е създаден да мисли. В това се състои цялото му достойнство и заслуга ; 

и той няма друг дълг ,освен да мисли както подобава .А правилното мислене е да 

започне  със себе си и с твореца си, и със своята крайна цел.“ 

                                                                                                                    Блез Паскал 

2. „Човек всякога се учи от онзи, когото обича“. 

                                                                                          Гьоте 

3. „Всеки е друг и никой не е самия себе си.“ 

                                                                                  М. Хайдегер 

           

            В срок до 06.06.2020 г . изпратете вашите есета  на моя имейл за проверка и оценка по ЗИП 

философия. 

 

 


