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Вид на дисциплината 

избираем 

Образователно-квалификационна степен 

бакалавър 

Година на обучение 

първа - четвърта 
Семестър 

първи - осми 

Кредити 

2,5 
Хорариум 

30 учебни часа лекции 

Форма на обучението 

редовна 
Език на обучението 

български 

Методи на оценяване 

Студентите посещават часове, в които се провежда обучение по програмите  

философия за деца. 

Семестриалният изпит, проверяващ познанията, уменията и компетентнос-

тите, е писмен. Студентите разработват модел за философско обсъждане с 

деца по избран от тях проблем, върху който получават оценка.  
 

 

Предварителни изисквания 

 

Цели на курса 

      Да въведе студентите в теоретичните проблеми на философията на образовани-

ето, която прави възможно обучението по философия с деца. Курсът съпостави 

философията на традиционното образование и философските основания на фи-

лософстването с деца. Той показва принципната разлика на образованието от 

урочна система и образованието с методологията на философстването с деца.  

      Методологията на образованието, по която се извършва обучението по фило-

софстване с деца е аргументирана като всеобща образователна методология, ко-

ято гарантира образователни технологии, които се основават на свобода на уче-

ника и развитието на личностните му способности и интереси в процеса на обу-

чението. 
 

Съдържание на дисциплината (анотация и теми) 

      Обучението по философия с деца във Философски факултет на СУ "Св. 

Климент Охридски" е организирано в специализация от три курса. Курсът " 

Философия за деца - теория и история" се занимава с теоретическите осно-

вания на философстването с деца. Разглеждат се възгледите на Джон Дюи за 

образованието, които са теоретическата основа за разработването на програ-

мите философия с деца от работите му "Моето педагогическо кредо" и "Де-

тето и учебните програми". 

Основно внимане е отделено на теоретическите постановки на Матю Лип-

ман, създателят на философските програми философия за деца от книгата му 

"Мисленето в обучението". 

Разглеждат се и теоретическите основания за разработването на програмата 

"Философски олимпиади".  

Очертават се общите исторически етапи в развитието на философстването с 

деца.  



Тематичен план 

1. Особености на традиционната урочна система - образование от       

            научаване на резултати 

2. Образованието като развитие на способностите на ученика. Джон 

Дюи и   

            педагогическото му кредо 

3. Създаването на програмите по философия с деца. Матю Липман и   

            Маргарет Шарп 

4. Теоретически основания за програмите философия за деца 

5. Пространството и времето в урочната система и обучението по   

            философия с деца 

6. Философия с деца като световно движение 

7. Мисленето в образователения процес. 

8. Образованието като процес на рефлексия  

9. Образование и създаване на смисъл 

10. Изследването и познанието в обучението 

11. Отношението към другия / учител, съученик / в обучението по   

            философия с деца 

12. Мисленето от внушение и доктринерно мислене 

13. Критическото мислене в образованието по философия 

14. Творческото мислене в образованието по философия  

15. Особеностите на високоподреденото мислене в обучението 

      16. Загриженото мислене и обучението по философия 
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