
                                                 За учениците от XI – в клас 

                                                 Философия ЗИП – 15.06.2020 г. 

 

                        Прочетете текста и отговорете на въпросите към него: 

                      „Поради това, че потребността от система на ориентация и посвещаване  на някаква цел е 

присъща част от човешкото съществуване, ние можем да разберем силата на тази потребност. Тя е 

най-силният източник на енергия в човека. Човекът не е свободен да избира дали да има или да няма 

идеали, но е свободен да избира между различните типове идеали, например дали да се посвети на 

преклонение пред властта и разрушението или пред разума и любовта. Всички хора са идеалисти и се 

стремят към нещо отвъд постигането на физическо удовлетворение. Те се различават по типовете 

идеали, в които вярват. Най-добрите, както и най-сатанинските прояви на човешкия ум са израз не 

само на неговата плът, но и на този идеализъм, на този дух.“ 

                                                                                                      Ерих Фром „Човекът за себе си“ 

                     Отговорете на следните въпроси: 

1. Какво е присъщо на човешкото съществуване според Ерих Фром ? 

2. В какво човекът е свободен и в какво е несвободен ? 

3. Какво означава да бъдеш идеалист и по какво се различават идеалистите ?   

 

                     Отговорите на въпросите изпращайте на моя имейл до  18.06.2020 г. 

                    Очаквам да ми изпратите есето по темите, които ви дадох, за да ви оформя оценките. 

Напомням ви, че минималният брой оценки, който трябва да има всеки от вас е три.     

 

За учениците от XI – а клас 

Философия ЗП – 16.06.2020 г. 

 

                                                 Урокът е на стр. 153 в учебника 

                                                 Тема : Мистикът и романтикът 

                                                     Мистикът 

                                                    План на урока : 

      1.   Мистикът: 

                           а/ мистично – всичко онова ,което е тайнствено, чудно, неподлежащо на рационално 

логическо обяснение – например телепатията и спиритическите сеанси на гадателите; необяснимите 

събития в живота ни и странните връзки между явленията ; 

                        б/ философите за мистичното – в индийската и арабската философия, в средновековната и 

по- новата християнска философия в основата на мистичното познание е ирационалното и интуитивно-  

то, т.е. пълно сливане на душата с божественото и отвъдното; постигане на свръхестественото и Бога ; 



                      в/ мистичният опит – свързан е с едно особено състояние на екстаз и еуфория, което 

мистикът преживява в досега с отвъдното, с допира до вечността, постигайки божественото знание 

                         2.  Религиозен мистицизъм – допуска съществуването на единна същност и първотворец                

на света 

                        3.  Мистичното познание  -  то е плод на рядък индивидуален опит, на внезапна осененост, 

на мигновенен екстаз или духовно озарение. 

                        4.  Индивидуалността в мистиката – свързана е с мистичното преживяване и съзерцание ,  

които са дълбоко индивидуални и са свързани с намирането на божественото. 

                       5.  Бог е природа – убедеността на мистика в присъствието на Бога навсякъде в света, води  

до идеята за тъждеството на Бог и природа, т.е. до учението на пантеизма. 

                      6. Познанието на мистиката – постигането на Бога, на абсолютното и вечното става директно,  

непосредствено.  

                      За домашна работа  

                      Отговорете  на следните въпроси: 

1. Мислите ли, че е възможно мистическо познание? 

2. Имали ли сте случаи, в които сте изпитали подобно преживяване? Как бихте го описали? 

                 

                  В срок до 19.06.  /петък/ 2020 г. изпратете вашите писмени отговори на въпросите на моя  

имейл.  

 

                                                  За учениците от XI- в клас 

                                                   Философия ЗП – 16.06.2020 г.  

                                   Учебният час ще се проведа от 10.20 ч. до 10.50 ч. / трети час/ 

 

                                    Тема на урока: Мистикът и романтикът. 

                                                                Романтикът 

                                      Допишете плана на урока : 

                                      5. Романтикът: 

                                      а/ историческо възникване на философския романтизъм – появява се на 

границата на 18 и 19 век в Германия, Франция и Англия ; 

                                    б/ представители – Шелинг, Байрон, Новалис, Шлегел, Виктор Юго ; 

                                   в/ природата през погледа на романтика – тя е жива, одушевена и изпълнена с 

тайни ;  

                                   г/ човекът през погледа на романтика – той е малка вселена, неподражаема 

уникалност ; 



                                 д/ поезията като познание  

                              6. Светът на романтика : 

                               а/ интуиция вместо разсъдък ; 

                               б/ очарованието на Изтока ; 

                              в/ афористичен стил – писателите – романтици използват афоризми и 

сентенции ; 

                            г/ копнеж по нова общност -  създаване на човешки обединения, основани на 

обща симпатия и другарство; 

                          д/ неприязън към техниката ; 

                          е/ култ към миналото 

                

                      Краен срок за изпращане на  домашната работа / на стр.145,зад.4 и 5 в учебника /  

до 19.06.2020 г. на моя имейл.  

 

ФИЛОСОФИЯ 

11 б, г 

 

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

Жан-Пол Сартр и Албер Камю – представители на френския екзистенциализъм. Плановете на 

уроците ще намерите в MS Teams. 

Домашна работа: Отговорете на следните въпроси: 

1. Кои са основните принципи на екзистенциализма според Жан-Пол Сартр? 

2. Защо според Албер Камю пред човека в абсурдния свят има само  два пътя – този 

на бунта и този на сакралното? 

 Краен срок за изпращане на домашните: 21.06./неделя/           Адрес: s.pashova2020@abv.bg  

; 

                                    

 

  

 

                      

                       

 

                                                                                                   


