
ФИЛОСОФИЯ 

За учениците от XI – в клас 

Философия ЗИП – 22.06.2020 г. 

               Ще се запознаем с  философските идеи на Албер Камю.  

               Очаквам доклад по темата от Траян. 

               Не сте ми изпратили  есето по темите, които ви дадох, както и отговорите на въпросите 

по  текста.          

                Всички материали изпращайте на моя имейл в срок до 25.06.2020 г. 

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

 

За учениците от XI- в клас 

Философия ЗП – 23.06.2020 г. 

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

 

                                    Тема на урока:       Прагматикът 

                                                                 

                                                                       План на урока 

1. Възникване на прагматизма – в САЩ през 1871 г. и се създава от група 

преподаватели и учени, които формулират основните теоретични положения на 

учението. 

2. Представители на прагматичната философия – Уйлям Джеймс, Чарлз Пърс и др.- 

тяхната философия най-пълно съответства на индивидуалистичния и позитивен дух 

на съвременния американец. 

3. Портрет на прагматика: 

а/ прагматикът не се интересува от абстрактното, а се съобразява с ежедневните 

нужди на хората и с целите на индивидуалния живот; 

б/ прагматикът допуска, че има много истини за света – защитава демократичната 

идея за плурализма на мисленето на човека; 

в/ за прагматика мисленето не е откровение, а инструмент, полезно средство за 

нашето приспособяване към реалността;  

г/ оптимизъм – прагматикът разчита на богатството на своя жизнен опит   

4.Свръхпрагматизъм – прагматикът се води от максимата:“ Времето е пари!“, което го превръща в роб 

на работата му. 

 

                                                   

 

За учениците от XI- а клас 

Философия ЗП – 23.06.2020 г. 

                                   Учебният час ще се проведа от 9.40 ч. до 10.10 ч. / втори 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 25.06.2020 г. на моя имейл.  

 

11 б, г 

 

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

Лудвиг Витгенщайн и Карл Попър – ярки представители на европейската философия на 20.век.                    

Плановете на уроците ще намерите в MS Teams. 

Домашна работа: Отговорете на следните въпроси: 

1. Какво представляват „езиковите игри“ на Лудвиг Витгенщайн? 

2. Защо Карл Попър нарича модела на развитие на познанието „хипотетико –

дедуктивен“? 

 Краен срок за изпращане на домашните: 27.06./събота/           Адрес: s.pashova2020@abv.bg  


