
Специалност „Философия“ 

при Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, 

Център за оценяване в предучилищното и училищното образование 

и 

Асоциация на преподавателите по философия 

 

Национална конференция с кръгла маса 
 

„Оценяване и философия” 
 

16-ти – 17-ти октомври, 2019 г., СУ „Св. Климент Охридски“ (Ректорат) 
 

 

ПРОГРАМА 
 

16-ти октомври, 2019, Заседателна зала 1, Ректорат 

 

9:00 – 9:15 – Откриване 

 

9: 15 – 9:45 – проф. дфн Сергей Герджиков, СУ „Св. Климент Охридски“ 

„Оценяването като проверка и тестовете по философия“ 

 

9:45 – 10:15 – гл. ас. д-р Евелина Иванова-Варджийска, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„Целеполагане и оценяване във философското и гражданско образование“ 

 

10:15 – 10:45 – гл. ас. д-р Силвия Кръстева, ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

„Знаниевата компетентност по философия – формиране и оценяване“ 

 

10:45 – 11:15 – кафе пауза 

 

 

11:15 – 11:45 – проф. дфн Александър Андонов, СУ „Св. Климент Охридски“ 

„Оценяване и социализиране“ 

 

11:45 – 12:15 – доц. д-р Владимир Теохаров, СУ „Св. Климент Охридски“ 

„Диалог и оценяване в дигиталната епоха“ 

 

12:15 – 12:45 – доц. д-р Иван Колев, СУ „Св. Климент Охридски“ 

„Учителят като авторитет“ 

 

12:45 – 14:00 – обяд 

 

 

 

14:00 – 14:30 – д-р Михаела Шанова, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ 

„Философското осмисляне на проблем като компонент в оценяването по философия в 

средното училище“ 

 



14:30 – 15:00 – ас. Николета Николова, СУ „Св. Климент Охридски“ 

„Как стажантите по методика се учат да оценяват ученически постижения по 

философия“ 

 

15:00 – 15:30 – доц. д-р Димитър Елчинов, СУ „Св. Климент Охридски“ 

„Оценяването по философия не е философски проблем“ 

 

15:30 – 16:00 – д-р Мая Митренцева – РУО – София – град, д-р Светла Петрова -  

„Проучване на оценяването по предметен цикъл философия в IX -XI  клас  (съвместно 

изследване на СУ „Св. Климент Охридски“,  ЦОПУО и РУО - София-град“ 

 

16. 00 – 16.30 – кафе пауза 

 

16:30 – Кръгла маса на тема „Оценяването по философските дисциплини в 

средното училище“ 

 

 

17-ти октомври, 2019, Заседателна зала 1, Ректорат 

 

9:00 – 9:30 – доц. д-р Димка Гичева-Гочева, СУ „Св. Климент Охридски“ 

„Оценяването на хабилитираните философи в регистрите на НАЦИД“ 

 

9:30 – 10:00 – гл. ас. д-р Димитър Ганов, ИИОЗ при БАН 

„Оценяването на научната работа“ 

 

10:00 – 10:30 – доц. д-р Константин Янакиев, СУ „Св. Климент Охридски“ 

„Оценката е пътен знак“ 

 

 

10:30-11:00 – кафе пауза 

 

 

11:00 – 11:30 – д-р Мая Митренцева, РУО – София-град 

„Ролята на учителя, оценяването и промяната в обучението по философия“ 

 

11:30 – 12:00 – ас. Веселина Качакова, ИИОЗ при БАН 

„Предизвикателства при оценяването по философия“ 

 

12:00 – 12:30 – докторант Даниел Александров, СУ „Св. Климент Охридски“ 

„Философия с деца и оценяване“ 

 

12:30 – 13:00 – проф. д-р Веселин Дафов, СУ „Св. Климент Охридски“ 

„Философската компетентност – признание и оценяване“ 

 

 

13:00 – 14:00 – обяд 

 

 

14:00 – Кръгла маса на тема „Обучение в компетентности“ 


