
 

Обмен на добри педагогически практики и споделяне на иновативни методи на 

преподаване 

"Човек се учи, докато е жив..." 

             Харесвани и прилагани от мен подходи: 

1.Използване на хуманно –личностен подход в учебно-възпитателния процес ;  

2. Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на 

трайни знания, умения и навици на принципа на достъпността и съобразяване с 

възрастовите особености.; 3. Конструиране на педагогическия процес и по свой 

авторски модел чрез проблемно обучение, игрови технологии, индивидуално и 

диференцирано обучение, проектно обучение, информационно-комуникационни 

технологии; 4.Прилагане принципа на емоционалността – учението е радост;  

5.Поради това прилагам подход за творческо развитие на въображението на всеки 

ученик. Творческата роля на учителя и неговата мисия не само да обучава, но и 

да възпитава, да вдъхновява своите ученици за лични постижения. Използвам 

ролевата игра „мозъчната атака“ в часовете по философия. Изключителен интерес 

предизвика представянето на уроци извън училищната среда с интерактивна 

динамика и лично участие на учениците. Моделът на интердисциплинарен урок, 

отново осъществен интерактивно, съчетава обучението и знанията по философия 

и по други предмети. Методът на латералното("извън кутията"), творческо 

мислене по посока на персонално-философска ролева игра. Чудесна е идеята да 

се обсъждат и да се генерират иновативни решения, непосредствено работещи в 

часа по философия, да се работи за висока мотивация и постижения в 

преподаването по философия. 

Ще представя няколко примера от моята практика: 

Тема: Морални дилеми, 9 клас 

Дебатиране върху вечните морални дилеми: "Щастие или полза", 

"Удоволствие или дълг". Неимпровизиран дебат в рамките на часа с време за 

подготовка и аргументиране. Дебатите са невероятен начин да предизвикаме 

учениците да мислят структурирано и да представят информация и уменията за 

критично мислене, структура, презентационни умения и умения за говорене пред 

публика, логическо мислене.  

            Основни стъпки и примерна инструкция: 

1. Представям пред учениците идеята за дебата, за какво служи, къде най-често 

се използва и защо е важен. Най-важното тук е да се достигне до убеждението, че 

“в спора се ражда истината”, че човек трябва да умее да аргументира и 

защитава мнението и позицията си; 

2. Представям пред тях критериалната матрица (ако стратегията е с фокус 

комуникационни умения, може да се използва критериалната матрица за 

умението; ако фокусът е дебат и аргумениране, трябва да се създаде различна 

с конкретните цели), по която ще се оценява дебата. Обяснявам, че някои 

ученици ще се състезават от страна, противоположна на техните вярвания и 

предпочитания, но това е едно от основните умения; 



 

3. След дебатирането правя обратна връзка за силата на аргументите и 

опровержението им в конкретни изказвания и отборно. 

4. Оценявам и философската образованост - в каква степен се използват усвоени в 

уроците философски понятия, имена, школи и категории... 

  Теми от  дебати, проведени в 9 клас:  

1. Деца в социалните мрежи? За или против? 

2.По-добре да си уважаван или по-добре да си харесван? 

3.Ако всеки беше напълно искрен, светът щеше да е по-добър или по-лош? 

4. Ние ли контролираме технологиите или те контролират нас? 

*Уменията, усвоени при подготовка за дебат, (и темите) могат да се прилагат за 

писмени аргументативни есета; 

 Ето още 2 дейности, които прилагам в 8, 9, 10 и 11  клас: 

1. Актуална новина в 2 минути: Идеята на упражнението е да се създаде навик у 

учениците да се интересуват и да следят случващото се по света в момента. Тази новина, 

която е накарала учениците да я проследят и запомнят. Чудесна идея и за часовете на 

класа. 

3. „Да поговорим за …“: Тук посочвам свързан с учебното съдържание ключов термин. 

Например, в 10 клас :" Да поговорим за личността. Кога се появява и придобива смисъл, 

в коя епоха? Защо? Друг пример, отново в 10 клас: "Как си представяте свръхчовека? 

Индивидуалист ли е той? А възможно ли е общество от свръхчовеци-крайни 

индивидуалисти? " И после разглеждаме концепциите на Ницше и Сартр. Има и теми, 

които вълнуват учениците, но те ги премълчават по някаква причина: Да се намери и 

дефинира основния проблем, който темата се опитва да разреши. Да се изберат основни 

ключови думи свързани с темата. Да определят кой е засегнат от темата. 

8 клас : "Лъжа или истина" - Урок за упражнения върху невербалното общуване и  

емоционалната интелигентност. Трима души предварително се разбират и разказват 

пред съучениците си  2 истински истории и 1 лъжа. 

Цел: останалите ученици да използват социалните умения в общуването и да 

разпознаят истината и лъжата. Упражнението е забавно, интересно и доста полезно. 

 

10 клас : Философска кръгла маса на тема: "Трансансхуманизъм и кризата на 

идентичността.Един век в търсене на Аза. Предстои да проведа в 10 и 11 

клас.Дискусията ще разгледа следните въпроси: Какво означава да си човек?Какво идва 

след или заедно с човека? Понятието "човешка природа" има ли бъдеще? Трябва и може 

ли да се премахнат болестите?  Възможно ли е да се отстрани страданието и да 

постигнем суперблагоденствие? Да имаш или да бъдеш като отговор на идентичността 

на Аза. Това са част от  въпросите  за предварителна подготовка. 
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