
ПОКАНА 

СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, катедра „Философия“, 

Сдружение на университетските преподаватели по философия в България и 

Асоциация на преподавателите по философия 

Ви канят да участвате в 

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

 „ДА ИЗБЕРЕШ ФИЛОСОФИЯ – СИТУАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ“ 

3-ти и 4-ти декември 2021 г., София 

С въвеждането на философията като профилиращ предмет във втори гимназиален етап 

през учебната 2020-21 година, философията заема качествено нова позиция в българското 

образованието – тя надхвърля рамките на задължителен общообразователен предмет и се 

превръща в предмет, който може да бъде избиран от ученици, учители и родители. 

Конференцията си поставя за цел да създаде пространство за споделяне и рефлексии върху 

първите практики и въпроси след една година профилирано обучение по философия в 

средното училище; да потърси възможни решения на теоретични, методически, 

административни и организационни проблеми. 

От друга страна, идеята за избор на философията и профилирането по философия не е 

нова и се реализира в различни други сфери на образованието и живота – формално 

образование (детски градини, начална и прогимназиална образователна степен, висше 

образование),  неформално образование по философия с деца и възрастни, философско 

консултиране, вътрешно профилиране на областите на философско познание и др. Интересно 

би било редом до институционализираното профилирано обучение по философия в средното 

училище да се поставят и тези профили на философията, в опит за сравнение и коментар. 

Посочените по-долу въпроси очертават, но в никакъв случай не изчерпват възможните 

основни изследователски полета на конференцията: 

 Защо съществува профил „Философия“? Каква е философията зад учебните 

програми и стандарти? Как да се направи смислено връзка между 

отделните модули в процеса на преподаване? 

 Защо училищата и учениците избират профил „Философия“? В какъв тип 

училища и в какви комбинации се изучава философията като профил? Какви 

ученици се обучават в този профил? 

 Как се прави авторска програма за профилирано обучение? Какви авторски 

програми в избираемия модул са разработили учителите през изминалата 

година?  

 Какви са потенциалните взаимовръзки между профилираното училищно и 

университетското философско образование? 

 Как могат да се развиват основни познавателни компетентности в 

профилираното обучение по философия?  

 Как да преподаваме философията като профилиращ предмет – има ли 

специфики от гледна точка на методиката, администрирането или 

организацията на учебния процес? 



 Какви са взаимовръзките между профилираното обучение по философия и 

извънкласните форма на работа – олимпиади, клубове по интереси, проекти 

на МОН? 

 Какви са преспективите пред развитието на профилираното обучение по 

философия? 

 Какви са възможностите за избор на философия в началното, 

прогимназиалното и висшето образование? 

 Как философията помага в живота според децата, възрастните или 

студентите? 

 Кой и защо избира да изучава философия във ВУЗ? Как философията помага 

за бъдещата реализация на студентите – предположения, примери от 

практиката, възможности?  

 Какви профили в областта на висшето образование е нужно да се въвеждат 

и реализират, за да имат студентите възможности за избор? 

              УЧАСТНИЦИ: 

 Поканени за участие са учители по философия, университетски 

преподаватели, ученици от средното училище, студенти, директори, 

представители на образователни институции. 

 Програмата на конференцията предоставя разнообразни възможности за 

участие – теоретичен доклад, участие в кръгла маса, споделяне на опит и 

добри практики (под формата на съобщение, постер, видеозапис или 

подкаст), участие в дискусии по темите на докладите и кръглата маса. 

 

             САЙТ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:  

  http://philosophyconference2021.wordpress.com 
 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 

 Можете да вземете участие  в работата на конференицята с доклад, 

споделяне на добра практика (във вид на съобщение, постер, видеозапис или 

подкаст), съобщение в рамките на кръгла маса или като участник в дискусии по 

темите на докладите и кръглата маса.  

 Времето за представяне на доклад е до 30 минути – 20 минути за 

представяне и 10 минути за въпроси. 

 Заявките за участие и кратко описание на начина и формата на 

участие (до 200 думи) се изпращат до 1 ноември 2021 г. чрез регистрационния 

онлайн формуляр достъпен на следния адрес: 

https://docs.google.com/forms/d/1ejCoz3cER6bdM5RMYLv1spLGyIV4q-ANoGWC_fynz5Y 

 Програмата на конференцията ще бъде изготвена до 15 ноември 2021 г 

и ще бъде качена на сайта на събитието. 

 Не се изисква такса за участие в конференцията. 

 Конференцията ще се проведе съобразно епидемичната обстановка 
на 3-ти и 4-ти декември 2021 г., в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, в зала 1, 

http://philosophyconference2021.wordpress.com/
https://docs.google.com/forms/d/1ejCoz3cER6bdM5RMYLv1spLGyIV4q-ANoGWC_fynz5Y


при спазване на всички мерки за безопасност и противоепидемична защита. Имаме 
готовност, ако се налага, конференцията да се проведе изцяло ОНЛАЙН.  

 Материалите от конференцията ще бъдат архивирани и публикувани за 
свободен достъп на сайта на конференцията.  

 Предвижда се издаването на сборник с материалите от конференцията. 
Ще получите допълнителна информация за параметрите на публикацията. 

 За допълнителна информация, моля, пишете на Иван Кирков и Теодора 

Тодорова на philosophyconference2021@gmail.com .  

Организационен комитет:  

Иван Кирков, Теодора Тодорова, ас. д-р Николета Николова, гл. ас. д-р Евелина 

Иванова-Варджийска, д-р Мая Митренцева, докторант Даниел Александров, проф. д-р Веселин 

Дафов, 

mailto:philosophyconference2021@gmail.com

