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І. Общи положения
Националната олимпиада по философия:


Насърчава учениците да изучават философия и чрез нея да осмислят своя
свят;



Осигурява условия за изява на постижения на учениците;



Дава възможност на учителите по философия да проявят своите
педагогически умения.

* Регламентът подлежи на усъвършенстване и актуализиране всяка
учебна година.
ІІ. Организиране и провеждане
Националната олимпиада по философия се организира от Министерството на
образованието

и

науката

(МОН)

съвместно

с

регионалните

управления

на

образованието (РУО), директорите на училища и училищните, областните и
Националната комисии.
Националната олимпиада по философия се провежда ежегодно в три кръга – общински,
областен и национален – и по график, определен от МОН. Със заповед на министъра на
образованието и науката се утвърждава и Национална комисия, в която се включват
представители на академичната общност и учители.
Националната комисия:


изготвя регламент на олимпиадата;



съставя задачите (темите) за олимпиадата на областен и национален кръг;



съставя системата за оценяване;



извършва окончателно оценяване и изготвя окончателен протокол на
допуснатите до участие в националния кръг ученици;



оценява и класира учениците на националния кръг;



определя разширения национален отбор и националния отбор за участие в
международната олимпиада по философия;



извършва подготовка за участие в международната олимпиада по
философия на учениците от разширения национален отбор;



представя в МОН писмени протоколи с имената и резултатите на
учениците, които са придобили статут на лауреати от националните
олимпиади, и на удостоените с медали от международните олимпиади.

Работата на Националната комисия се координира от експерта по философия в МОН.
Общинският кръг се провежда най-късно до 03.02.2017 година. Училищните комисии
в срок до 7 работни дни от датата на провеждането изготвят и предават съответните
протоколи на РУО съгласно Приложение 1 (II, т. 1.7 и т. 1.8) към Заповед № РД 09-1369
от 15.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на
ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2016/2017 година. За
участие в областния кръг на олимпиадата се класират учениците, които са получили на
общинския кръг не по-малко от 75 точки.
Състезателният ден на областния кръг е утвърден от МОН (11.02.2017 г.) и започва в
09,00 часа. Темите за областния кръг се изпращат половин час преди началото на
състезателния ден по електронен път на експерта в РУО, който отговаря за
олимпиадата по философия.
Съгласно част II, т. 2.12.1 на Приложение № 1 на Заповед № РД 09-1369 от 15.09.2016 г.
началникът на РУО в срок до 7 работни дни от състезателния ден изпраща в МОН
заверен с подпис и печат протокол № 3.
Справката за броя на оценителите и за броя работи, оценени от всеки член на
областната комисия и протокол № 3 заедно с писмените работи и малките пликчета с
имената на учениците се изпращат в МОН на адрес: гр. София 1000, бул. “Княз
Дондуков” 2А, до г-н Коста Костов, дирекция “Съдържание на предучилищното и
училищното образование”.

За участие в националния кръг се предлагат тези ученици, които са оценени с не помалко от 75 точки от областния кръг.
Националната комисия извършва окончателно оценяване на всички писмени работи,
предложени от областните комисии за участие в националния кръг и изготвя
окончателен протокол с резултатите на всички ученици. За националния кръг се
допускат учениците, класирани от Националната комисия на първите 50 места. При
евентуално равенство на точките броят на допуснатите ученици може да бъде
увеличен.
Класираните за националния кръг ученици се придружават от експерта по философия
(и/или учител) до мястото, където ще се състои националният кръг на олимпиадата.
Националният кръг се провежда на 25.03.2017 година в гр. Кърджали.
На учениците от 12. клас, получили оценка отличен (6,00) от националния кръг на
олимпиадата, МОН издава документ, удостоверяващ статута им на лауреати на
националната олимпиада.
Отличен (6) получават ученикът, класиран на първо място на националния кръг на
олимпиадата, и учениците, които са получили от 90% до 100% от средния брой точки
на първите трима.
Националната комисия определя разширен национален отбор, от който чрез
допълнителни задачи се избират първите двама за участие в международната
олимпиада.
ІII. Съдържание на олимпиадата
1) Общински кръг (до 03.02.2017 г.)
Общинският кръг на олимпиадата се организира и провежда съгласно т. 1 от раздел ІІ
на Приложение 1 към Заповед № РД09-1369 от 15.09.2016 г. на министъра на
образованието и науката за провеждане на ученическите олимпиади и национални
състезания през учебната 2016/2017 година. Учениците самостоятелно избират тема
от философския цикъл. Комисия от двама правоспособни учители по цикъл
„Философия” поставя оценка въз основа на утвърдените от Националната комисия
критерии за оценяване.
2) Областен кръг (11.02.2017 г.)
Областният кръг е с продължителност 4 (четири) астрономически часа и започва в
09.00 часа. Учениците пишат по избор върху един от зададените от Националната

комисия фрагменти. Писмените работи са анонимни. На този кръг учениците са
длъжни да представят документ за самоличност - лична или ученическа карта или
ученически бележник, и попълват анкетните карти, които се изготвят по места и
включват следните данни: трите имена, електронна поща, телефон, град, училище, клас,
учител.
3) Национален кръг (25.03.2016 г.)
Националният кръг се провежда в 4 (четири) астрономически часа и на него учениците
решават тест с 10 въпроса от история на философията и пишат по избор върху един от
зададените от Националната комисия философски фрагмента (теми).
Тестът предполага запознатост с идеите на следните автори: Платон, Аристотел,
Августин, Рене Декарт, Джон Лок, Жан-Жак Русо, Имануел Кант, Фридрих
Ницше, Жан-Пол Сартр, Карл Попър.
Писмените работи са анонимни. Желаещите да участват в класирането за разширения
национален отбор за международната олимпиада трябва да преведат трите
фрагмента на един от четирите езика: английски, немски, френски или испански.
IV. Оценяване и класиране


Тестът дава максимум 20 т. – по 2 точки на верен отговор.



Есето дава максимум 100 точки и се оценява по следните три критерия:

 умение за философско осмисляне на темата – до 40 точки;
 оригиналност – до 30 точки;
 убедителност – до 30 точки.
За крайното класиране точките от областния кръг (окончателно определени от
Националната комисия) се удвояват, а от националния кръг – се утрояват.
Допълнителният кръг за определяне на участниците в международната олимпиада
включва задачи на избрания от ученика език: английски, немски, френски или
испански. За международната олимпиада се класират учениците, заели първите две
места от допълнителния кръг. В националния отбор се включват двама ученици и двама
научни ръководители от Националната комисия. По предложение на Националната
комисия като втори ръководител може да бъде определен и учител на ученик от
националния отбор.
Национална комисия:

