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9.30 Регистрация

9.45 Откриване
Приветствие от проф. дфн Анета Карагеоргиева

Философстването с деца и съвременното образование -   I  

10.00-10.30 доц. д-р А. Стойчев – Из историята на „Философия за деца“ в България

10.30-11.00 проф. дфн Анета Карагеоргиева, СУ „Св. Климент Охридски“ - Проблеми на
преподаването на философия с деца на студенти по философия

Използвайки  дългогодишния  си  опит  в  преподаването  на  курс  по  философия  с  деца,
откроявам четири проблема, които се срещат най-вече в работата с професионални философи
или бъдещи професионални философи и не са типични при работата с начални учители или
учители  по  други  предмети.  Тези  проблеми  са  свързани  с  позоваването  на  философски
авторитети  като  начин  за  аргументация,  съзнателно  или  несъзнателно  нарушаване  на
стандартните процедури при воденето на дискусия и правенето на упражнения, неправилното
разработване на собствени планове за дискусия или упражнения и доминирането на дискусията
чрез дълги и разпиляващи се изказвания. Спирам се и на начините, които съм отработила за
справянето с тези проблеми, за да подпомогна колегите обучители, както и самите студенти.

11.00-11.30 проф. д-р Веселин Дафов, СУ „Св. Климент Охридски“ – Сесионалното битие
на философията

След голямото постижение на философията на 20 век, което намери своя израз в мотото "Да
се философства! / Философствай!" ( "To do philosophy") днес ние знаем, можем и се грижим за
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много повече от това само "философстване" и за "правенето на философия", но и за различните
нива и стандарти,  спрямо които те могат да  бъдат реализирани.  Преходът от  говоренето "за
философията" към самото "философстване" сам по себе си е забележителен (както впрочем това
важи и за всяка друга академична дисциплина - математика, физика, филология, и т.н.) и веднъж
направен ни изправя пред редица предизвикателства. Всички те обаче произтичат от субектния
характер  и  личностното  развитие  на  вече  станалата  философска  колегия  (общност).  И
въпросното  правене  на  философия  може  да  бъде  различавано  в  своите  различни  нива  -  на
извършване,  на  изпълняване,  на  откриване,  на  изобретяване,  на  създаване,  на  творене,  на
проектиране.  С  това  се  обуславя  и  преходът  от  не  просто  изследваща  колегия
(общност) /"community of inquiry"/, а към съзидаваща, творяща колегия (общност) и още повече
към  проектираща,  проектна  общност  (колегия).  Сесията,  битието  на  сесионалното  се  явява
водещият феномен, през който се одействителностява субектното битие на проектното, мислено
като  колегия  от  творци.  Така  сесията  бива  и  самата  действителност  на  проектното
философстване. 

11.30-12.00 – дискусия

12.00-13.00 – обедна почивка 

Философстването с деца и съвременното образование  -   II  

13.00 Dr. Claire Cassidy, University of Strathclyde – Living with uncertainty through Philosophy
with Children

On the news and in other media, or even when meeting people in the street, we are told repeatedly
that we live in uncertain times. Perhaps this is a result of the pandemic, or the behaviour of rogue
politicians, or the threat of war, or the catastrophe that is climate change. Uncertainty means that things
are less than predictable,  particularly in  an age when so many have so much information at  their
fingertips, and this unsettles some people. Of course, these things are likely to lead to unpredictability
and they are unpleasant, to say the least. Uncertainty is seen as particularly undesirable or problematic
for children. However, uncertainty need not be a negative element in one’s life, including the lives of
children. This presentation will propose that practicing Philosophy with Children (PwC) may support
children and their teachers to embrace uncertainty more positively. 

13.30 доц.  д-р Силвия  Кръстева,  ЮЗУ  „Неофит  Рилски“  –  Философстването  като
естествена заложба

Философстването с деца е едно чудо и невероятно преживяване! В доклада си ще споделя
своите спомени и осъществени часове по Философия с деца в училище. Чудото обаче трябва да
се разгадае – наистина ли философстването е „естествена заложба“ и как става възможно то
заедно с децата, които нямат сякаш школовка в знанието, но умеят да философстват? Как тогава
да определим философстването – като основа и дълбочина на човешкия ум и на личността? И



какви  са  средствата,  с  които  философстваме  с  децата  –  от  истинското  новаторство  до
невероятната чистота на всяка идея и преживяване. 

13.50 д-р Таня Желязкова – Тея – 30 години от първата авторска програма „Аз в този свят -
философия за детската градина“

Програмата е създадена през учебната 1991/1992 г. Използвана е общата концептуална рамка
на философията за деца,  основана от проф.  Матю Липман,  но е  изцяло иновативен продукт
поради липсата на достъп до програмите за децата на 5-6-годишна възраст. За водеща история е
използван разпределен на епизоди, съкратен, изменен, допълнен и адаптиран вариант на романа
от немския детски писател Михаел Енде „Момо“, развиващ представите на децата за времето
във всичките му проекции, които са важен елемент от общото им познавателно развитие в тази
възраст.  От  романа  са  извлечени  философски  категории  за  дискутиране  с  децата  и  са
разработени  тематични  упражнения.  Програмата  е  апробирана  в  три  детски  градини.  Като
измерители са разработени тестова батерия „Развитие на общите познавателни умения на децата
в предучилищна възраст“, входни и изходни анкети за постоянните им учители и родителите. 

14.10 гл. ас. д-р Стефан Тончев, Тракийски университет – Стара Загора – Приложимост на
метода "Философия за деца" (P4C) в неформалното обучение на студенти-педагози“

Докладът  има  за  цел  да  представи  пример  (и  добри практики)  за  използване  на  метода
„Философия за деца“ (P4C) в неформалното обучение на студентите-педагози от Педагогическия
факултет на Тракийския университет в Стара Загора в рамките на дисциплината „Интеркултурно
образование". Конкретната учебна дейност се проведе чрез аудиторна и извънаудиторна работа с
учебни материали, предоставени от европейски проект със заглавие „Съвместно развиване на
капацитет: Eвропейски мрежи от граждански организации и университети за глобално обучение
по въпросите на миграцията, сигурността и устойчивото развитие в един взаимозависим свят "
(InterCap).  По  този  начин  се  аргументира  тезата  за  приложимостта  във  формалното  и
неформалното  педагогическо образование  с  практическа насоченост на  следните  иновативни
методи за обучение и формиране на добри и ефективни практики: (1) философия за деца (P4C);
(2)  отворени  пространства  за  диалог  и  изследване  (OSDE);  (3)  театър  за  живот  (T4L).  

14.30  Каролина  Николова,  бакалавър  по  Философия,  СУ  „Св.  Климент  Охридски“  –
Дигитализация на заниманията с „Философия за деца“ и възможни бъдещи проекти.

Основно докладът ми е свързан с подобрения в сферата на "Философия за/с деца" и по-
конкретно във виртуалното пространство, но и е свързан с организирането на живи събития.
Рекламата в интернет, както и демонстрациите пред по-голяма публика на развито критическо
мислене,  заедно  с  много  други  умения,  биха  спомогнали  и  в  набирането  на  средства,
привличането на постоянни спонсори и партньори. За целта смятам, че трябва да се наблегне
върху дигитализация на практическите занимания и да се развие общ сайт, който да интригува и
който да дава обща представа за ценността на методите на "Философия за деца",  както и на
Неосократическия  диалог,  необходимостта  от  кардинални  промени  в  мисленето  и  в
образованието, започващо именно с малчуганите, продължаващo с учениците и достигащо чак
до родителите. 



14.50-15.20 – дискусия

15.20-15.40 - пауза

Споделяне на опит и практики

15.40 Даниела Ками, Австрийски център за философия с деца и младежи

16.00  гл. ас. д-р Евелина Иванова-Варджийска, СУ „Св. Климент Охридски“ – Личен опит
и философстване

Според „логиката на научното изследване“ в прагматизма процесът на научно изследване
започва с проблематична ситуация в човешкия опит. При философстване с деца и млади хора
личният  опит  може  да  бъде  мотивиращо  начало  на  съвместно  изследване.  Ще  бъдат
систематизирани и анализирани подходи за актуализиране на личен опит от философия с деца,
неосократическия диалог или педагогика на преживяването като например разказване/споделяне
на преживяно, въпроси, текстове и произведения на изкуството като първоначални импулси за
философстване в общност. Ще бъдат предложени и идеи как личният опит да бъде интегриран и
в  преподаването  на  философия  чрез  определени  техники  на  преподаване  или  модели  за
структуриране на урока.

16.20  гл.  ас.  д-р Николета Николова,  СУ „Св.  Климент Охридски“ – Поезия,  загадки и
„Философия с деца“

В отделеното време ще разгледам практика, която упражнявам от години с деца, ученици и
студенти в часовете - обсъждане на философски въпроси и отговори в дискусия, създадена с
помощта на поеми, загадки и проблеми за решаване. В практиките внедрявам примери от Андрю
Дей и Питър Уорли, откъдето всъщност се роди идеята за подобна структура на часовете. 

16.35 д-р  Илиана  Димова,  ДГ  Кипарис,  Стара  Загора  -  Добра  практика,  свързана  с
използването на метода "Философия за деца" в заниманията по религиозно възпитание в
детската градина

Практиката  представя  модел  на  взаимодействие  в  ситуации по  религиозно  възпитание  в
трета и четвърта възрастова група в детската градина, като основен елемент в нея е използването
на методиката „Философията за деца“. Практиката доказва, че използването на „Философия за
деца“ в ситуациите по религиозно възпитание развива критичното и творческото мислене на
децата, като подпомага процеса на осъзнаване и усвояване на общочовешки (надконфесионални)
добродетели и ценности. Представеният модел допринася още за развитието на функционалната
грамотност на бъдещите ученици и би могъл да бъде основа за културната им компетентност. 

16.50 Цветелина Калъчева, магистър по Философия и обучител по Философия с деца - В
дебрите на детската философия

С настоящето съобщение бих искала да споделя своя опит с дейността Философия с/за деца
от  2006г  насетне.  Първоначално  на  теоретично  ниво  като  специализант  към  центъра  по



"Философия  за  деца"   във  Философски  факултет  на  Софийски  университет  "Св.  Климент
Охридски", а в последствие и на практика като част от екипа на дружество "ОнтоИдея". Такъв
род дейности и постижения носят безспорно благо. Ето защо честването на тридесетгодишна
практика в България е повод не само за благодарност и удовлетворение, но и признаване на
принос. 

17.10-18.00 - дискусия

***

Събота, 15.10.
СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, кампус Изток, блок 4, зала 500

Детство и философия

9.30 доц. д-р Петя Банкова, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей–
БАН – Разкажи ми какво празнуваш, за да ти кажа какъв си!

Докладът има за цел да представи изследванията на автора в областта на антропологията на
детството,  като  постави  определен  акцент  върху  навлизането  на  децата  в  конкретна
етноконфесионална среда чрез прякото им или косвено участие в даден елемент от празничната
култура.  Въз  основа  на  специфичните  за  етнологията  методи  като  включено  наблюдение  и
изследване на случай ще бъдат представени механизмите, чрез които индивидът от най-ранна
детска  възраст  е  въвлечен  в  сферата  на  „изобретената  традиция“.  Авторът  ще  се  опита  да
дебатира върху въпроса до каква степен този модел е ефективен, когато е лишен от свободата на
философстването  с  деца,  съответно  и  от  правото  на  избор.  

9.50 ас. д-р Илинида Маркова, Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" -
Варна – Философстване и възпитание или защо разумът не делегира свобода

Човекът в частен или обществен контекст трябва да приема своята несвобода. За свободата
може и трябва да се мисли само като за невъзможност,  като противоположност на битовото
присъствие на човека. Причината се крие в основанията през вековете и избора на човечеството
– да жертва индивида в името на колективното оцеляване. Подобно „жертвоприношение“, както
всеки  друг  ритуал  в  природата  на  животинските  видове,  изисква  правила,  строг  контрол  и
санкциониране на провинилите се.  Основавайки се на тази задължителност в обществото се
налага изводът, че възпитателният процес на подрастващия индивид може да бъде разнообразен
като акт или процес, изпъстрен с всевъзможни методи и средства, съдържащ разнообразие от
техники и игрови модели,  но трябва да  води до една обща цел – обектът на  възпитание да
осъзнае  зависимостта  си  от  себеподобните,  да  приеме  създадените  от  тях  правила  и



комбинирайки  този  дискурс  със  собствената  си  уникалност  да  съумее  да  предложи  на
обществото своята личност, такава, каквато то изисква.

10.10 Dr. Trajche Stojanov, assistant professor, University „Goce Delcev“ - Stip –  Wittgenstein's
word vs. children`s world

The usual understanding of Wittgenstein's philosophy is the firm division on early Wittgenstein
form  the  Tractatus  and  later  Wittgenstein  from  the  Philosophical  Investigations.  The  "early
Wittgenstein" was concerned with the logical relationship between propositions and the world, and he
believed that  by  providing an  account  of  the  logic  underlying  this  relationship,  he  had solved all
philosophical  problems.  The  "later  Wittgenstein",  however,  supposedly  rejected  many  of  the
assumptions of the Tractatus, arguing that the meaning of words is best understood as their use within a
given language game. But there are no „two Wittgenesteins“, as there is no any sane individual divided
in  two  completely  different  subjects.  There  is  only  one  Wittgenstein,  always  concerned  with  the
relation between language and the world. When in Tractatus he left one big part of the world outside
language,  all  of  his  future efforts  were  directed to  integrate  that  gap,  to  understand that  world of
silence. „Whereof one cannot speak, thereof one must be silent“ (7) - he says at the end of Tractatus.
But this silence didn`t stopped bothering him. Not even „the early Wittgenstein“. Because just before
uttering that final judgment on the destiny of the world, Wittgenstein nevertheless knew „the sense of
the world must lie outside the world“ (6.41). The world has sense, just it doesn't fit in the words. So, in
this paper we will examine the child words and child worlds through Wittgenstein`s philosophy of
language.  What  about  children language and their  structure of  world,  especially  their  sense of the
world? Does children`s senselessness language means senselessness world? We have all heard children
how construct meaningless sentences. Very often, for example many children frequently are using the
phrase „yesterday, when I was adult“, which from merely linguistic perspective is not just incorrect, but
also meaningless. But, in the endless children world it has perfect sense. Thus, doesn't learning the
rules of language means learning regimes of truth in a Foucauldian sense? If Foucault was wright that
power relationships in society are expressed through language and practices, than how we should up
bring children through language in order not to narrow down their world, and to subside them to the
regimes of truth embedded in the language norms of grown ups? Because children worlds are far more
wider  than  Wittgenstein  words.   

10.30-10.45 дискусия

10.45-11.00 пауза

11.00  докторант Радина Илиева,  Институт за етнология и фолклористика  с Етнографски
музей - БАН  Първи срещи с философията и религията в детския летен лагер

Докладът  ще  представи  изследванията  на  автора върху  т.нар.  религиозни детски  лагери,
организирани и провеждани в България преди 1944 г. В тези лагери се осъществява една твърде
сложна и същевременно слабо проучена досега форма на извънсемейна групова социализация на
посетилите ги деца. Етнологичният прочит на събраната от автора изворова база от различни по



тип източници показва механизмите, по които децата са били въвеждани в света на религията и
философията.  Авторът  оценява  опита  от  миналото  като  интересна  предпоставка  за
възстановяване  и  актуализиране  на  този  „изгубен  във  времето“  диалог  между  децата  и
възрастните като положителен и ще се опита да представи своите аргументи в тази посока. 

11.20  Найден Йотов,  Учител по философия,  история и технологии и предприемачество,
ЧСУ „Николай Райнов“ – Ритуали във всекидневието. Философията на големите деца

Всеки  учебен  час  е  приключение.  Има  една  категория  ученици,  които  са  като  пирани.
Напомням  -  това  са  онези  екзотични  риби,  които  имат  безпогрешен  усет  за  жертвите  си.
Часовете по философия в гимназиален етап напомнят за човек, попаднал в подобна ситуация. 

11.40-11.50 – дискусия

11.50-12.30 - пауза

Философия с деца: трансформации и проекции

12.30 Dr. Martin Popovski, Philosophical Society of Macedonia  - Philosophy with Children: The
Macedonian Experience
The idea of PwC in Macedonia is relatively new. The first PwC lecture took place in 2013, and the first
workshop with children in 2018. Although it started recently and thus specific methodological approach
cannot be precisely defined, PwC in Macedonia is characterized by certain specifics that emerged from
the circumstances and opportunities that were took for its development. The most notable characteristic
is using film as a stimulus for doing “Filmosophy with Children” as a part of the annual Philosophical
Film  Festival  in  Skopje,  as  well  as  some  methodological  solutions  created  for  realizing  online
philosophical courses, due to the COVID-19 pandemic. The goal of this presentation is to offer insight
into  the  beginnings,  the  progress,  the  methodological  approach, and  the  challenges  faced  while
introducing and implementing PwC in Macedonia in order to initiate exchange of experiences and ideas
for its further development. 

12.50 Даниел Александров, Консултативни ситуации при философстването с деца.
Без „Философия с деца“ да е обособена практика на консултиране, водещият философ е открит
към предприемане и ангажиране със ситуации, в които влиза в ролята на консултант. Водещата
идея  е,  че  при  философията  като  извършваща  се  в  една  учебно-изследователска  общност,
философът се грижи не само за учителската и преподавателската действителност, но и може да
работи открито по всяка една възникнала проблемност, започнато начинание, опит за осмисляне
и  надхвърляне  на  непосредственото  извършващо  се  обучение.  Философът-консултант  по
"Философия с деца" осветлява и разкрива грижата по всеобщността на човешката разумност с
оглед  конкретните  случвания  и  ситуации.  



13.10  гл.  ас.  д-р  Цена  Желязкова  Стоева,  СУ  „Св.  Климент  Охридски“, 30  години
Философия с деца в България

В доклада ще обърна внимание на водещи моменти от навлизането и развитието на Философия с
деца в България. От първите занятия, които наши колеги водят започват да водят през учебната
1992-1993 година; през трансформацията на „за“ към „с деца“, съвпадаща с обособяването на
първоначалните  програми  спрямо  по-общото  „Философия  с  деца“  –  наименование,  което
позволява да остане видима връзката с последващи развития и трансформации на подхода, като
същевременно  изразява  идея  за  съвместно  философстване.  За  да  се  стигне  до част  от
трансформациите  и  проекциите,  които  самото  философстване  с  деца  разкрива  и  подтиква  –
практиките на философско консултиране, на индивидуална работа с деца и ученици, в която
работа  през  принципите  на  Философия  с  деца  те  биват  подпомагани  с  оглед  на  собствени
постижения в езиковата и математическа им подготовка, и др.

13.30-14.30 Заключителна дискусия


