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вИзИЯ 2030: ИсторИческото образованИе 
МеждУ „нИе“ И „те“

Виолета Стойчева

 Vision 2030: History Education  
between „We“ and „Them“

Violeta Stoycheva

Abstract: The text focuses on concrete problems of history education in the context of 
the international agenda „Education 2030“. It aims to draw parallels between the mecha-
nisms of support on national level in the member states of the European Union and the legis-
lative reforms in Bulgaria. It examines the in/commensurability in the policies and changes, 
which „they“ and „we“ implement as response of the key provision of quality education. 
Examples address new challenges in front of history education and the possible lights in the 
„tunnel“ of modernization.

Keywords: „Agenda 2030“, „Education 2030“, „Europe 2020“, quality education, 
reforms, history education

Новият „дневен ред“ и обществото на знанието
В обществото на знанието, в което навлизаме, оценката за ефективността 

на образователните системи е тясно свързана с понятията качествено образо-
вание и икономически просперитет. Преди двадесет години, когато анализа-
торите правеха прогнози за света на бъдещето, именно образованието беше 
определено като „скрито съкровище“1. И ако тогава преценките в доклада на 
международната комисия, ръководена от проф. Жак Делор, изглеждаха като 
пожелание, днес, обръщайки поглед към изминалите години от началото на 
новото хилядолетие, все повече се убеждаваме колко вярна е била очертана-
та прогностична картина. Нещо повече: персонифицирането на знанието по-
настоящем извежда на преден план личността на образования човек2. Според 
мнението на известния специалист по социални науки и философия Питър 
Дракър: „образованият човек на утрешния ден трябва да се подготвя и за това 
да живее в глобалния свят. Той трябва да стане „гражданин на света“ като ми-
слене, мироглед, информация, но същевременно ще черпи живителни сокове 
от родословната си среда, като на свой ред ще трябва да обогатява и подхранва 
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собствената си местна култура.“3 Именно новите условия за живот в съвре-
менния свят, чийто символ е глобализацията, изправят образования човек пред 
непознатите предизвикателства на прехода от изолирани общества и икономи-
ки към такива, които се намират в процес на непрекъснато взаимодействие и 
взаимовръзка4. Отворената световна икономика предполага наличие на добре 
подготвени човешки ресурси, които да осигуряват създаване и прилагане на 
ново знание. Това налага смяна на парадигмата на образованието с такава, коя-
то да гарантира превръщането му в основен фактор за подготовка на „агенти-
те на промяната“5. Убедително доказателство за промените е новата глобална 
програма „Дневен ред 2030“6. 

Мащабността на заложените перспективи за устойчиво развитие на 
бързо променящия се свят през следващите 15 години се оказа убедителна 
провокация за разработване на настоящия текст. Направеният преглед на ос-
новните стратегически международни документи аргументира образованието 
като ключов фактор в процесите на глобализация. В този контекст се темати-
зират актуалните промени в системата на училищното образование в България 
и възможностите за (не)съизмеримост в политиките и промените, реализирани 
на национално и на европейско равнище по посока на условието за „качестве-
но“ обучение. По такъв начин в изводите се очертават някои от предизвикател-
ствата пред обучението по история. 

Каква е същността на „Дневен ред 2030“? 
Под това наименование стана популярна новата амбициозна програма на 

ООН за устойчиво развитие, която задава реперите на международното сътруд-
ничество в глобален мащаб за следващите петнадесет години. 

По своята същност новият проект надгражда Целите за развитие на хи-
лядолетието7, които жалонираха процесите на глобално партньорство за пе-
риода 2000–2015 г. Приетата рамкова програма „Да преобразим нашия свят: 
Програма за устойчиво развитие 2030“ съдържа 17 цели и 169 подцели8. При-
оритетните посоки на действие са ориентирани към три важни постижения: 

• изкореняване на крайната бедност; 
• преодоляване на неравенствата;
• справяне с климатичните промени. 
Съществена особеност на процеса на тяхното реализиране е очакването 

за постигане на баланс между трите стълба на устойчивото развитие: икономи-
чески, социален и екологичен. Дефинираните приоритети бързо добиват попу-

Виолета СтойчеВа
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лярност като „Петте П“-та (от анг. people, planet, prosperity, peace, partnership). 
Използвани като ключови термини, те на практика покриват съдържателната 
рамка на новата глобална стратегия. 

В съпоставка с Целите на хилядолетието, ориентирани главно към раз-
виващите се държави, „Дневен ред 2030“ се определя като първото по рода 
си споразумение на световно равнище, което предвижда глобална, цялостна 
програма за действие, валидна за всички държави. За пръв път в нея лично-
то благополучие на отделния гражданин на планетата се включва като обща 
цел на обществото9. Друга принципна новост е акцентът върху равния достъп 
до качествено образование за всички10, независимо от раса, пол, възраст или 
религия, с което се потвърждава базисната роля на знанието в комплексната 
глобална платформа. Както подчертава Ирина Бокова, генерален директор на 
ЮНЕСКО, за пръв път ролята на науката, технологиите и иновациите като дви-
жещ фактор на устойчивото развитие е призната безусловно на толкова високо 
равнище11. Потвърждение за това е фактът, че положения, свързани с науката, 
се отнасят към различни части на глобалната рамка, като се започне от Де-
кларацията и задачите към Целите на устойчивото развитие до мониторинга и 
оценката на изпълнението на програмата12.

За постигането на цел № 4. – Качествено образование. Към приобща-
ващо и равноправно качествено образование и учене през целия живот13 – в 
периода до 2030 г. се предвижда да бъдат осъществени следните цели: 

– подсигуряване на образование за всички, като се започне с основното 
образование;

– предлагане на повече възможности за техническа и професионална 
подготовка на младежи и възрастни за намиране на по-добра работа;

– преодоляване на неравенствата в образователните възможности меж-
ду: жените и мъжете, децата с увреждания, коренното население и 
жертвите на конфликти;

– подобряване на училищната база така, че тя да предоставя сигурна и 
позитивна среда за всички;

– увеличаване броя на стипендиите за професионална и техническа по-
мощ в родината на човека или извън нея;

– увеличаване броя на подготвените и квалифицирани учители;
– насърчаване на образованието с цел устойчиво развитие на общно-

стите и обществата14. 

ВиЗиЯ 2030: иСторичеСКото оБраЗоВание МеждУ „ние“ и „те“
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Прегледът на списъка с очаквани резултати потвърждава, че образова-
нието за устойчиво развитие следва да се възприема като процес, съпътстващ 
целия живот на човека – от ранното детство – до битието му на възрастен. 
Именно в такава връзка следва да бъдат разбирани, интерпретирани и решава-
ни съществуващите проблеми за равенство, солидарност и взаимозависимост 
между различните поколения, за взаимовръзката между човека и природата и 
неговите отговорности към самия себе си, обществото и околната среда.

Важно е също така да се отбележи, че в частта на програмата, свързана 
със средствата за изпълнение и глобалното партньорство, е потвърден прин-
ципът, че всяка страна носи отговорността за собственото си икономическо 
и социално развитие15. Универсалността на новия „Дневен ред 2030“ го пра-
ви актуален за всички държави от различните региони на света. Като част от 
общността на Европейския съюз, България също е задължена да предприеме 
стъпки за неговото прилагане. 

Стратегията „Образование 2030“
„Образование 2030“ е дневният ред в образованието на новата глобал-

на програма. Стратегията представя цялостна визия на Цел 4. от Целите за 
устойчиво развитие, които надграждат Целите на хилядолетието. Новият об-
разователен дневен ред е разработен в рамките на широк консултативен про-
цес, реализиран чрез поредица от международни форуми. Отправно значение 
има Договорът от Мускат, приет на международната среща на „Образование за 
всички“ през май 2014 г. В него е формулирана глобалната цел за образование 
и свързаните с нея цели и средства за приложение16. Документът е обсъден 
от Световния образователен форум (WEF 2015) в Инчеон, Република Корея 
(19–22 май 2015 г.)17 и през следващите месеци е конкретизиран от поредица 
форуми на високо равнище. Окончателното споразумение отразява резултати-
те от Специалната среща на високо равнище на ООН, където на 25 септември 
2015 г. Генералната асамблея на организацията приема универсалната рамка за 
развитие на света до 2030 г.18 Рамката за действие е подкрепена от участниците 
в Международния форум на образованието на специална среща на високо рав-
нище в рамките на 38-та сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО през 
ноември 2015 г.19

Новият ред в сферата на образованието, дефиниран в споменатата по-
горе Цел 4., откроява като акценти по-големия и разширен достъп, равенство-
то и приобщаването, качеството и учебните резултати, както и ученето 

Виолета СтойчеВа
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през целия живот. За разбирането им са показателни думите на младата паки-
станка Малала Юсуфзай, носител на Нобеловата награда за мир през 2014 г., 
които са цитирани в редица публикации. В своята реч в централата на ООН 
Малала се обръща към световните лидери с призива: „Не трябва да забравяме, 
че милиони хора страдат от бедност, несправедливост и невежество. Не трябва 
да забравяме, че милиони деца са извън училище… Едно дете, един учител, 
един молив и една книга могат да променят света. Образованието е единстве-
ното решение.“20 Мнението на Юсуфзай илюстрира философската концепция 
на авторите на документа, че международният дневен ред в тази сфера трябва 
да работи в рамките на цялостното международно развитие, а не в допълние 
към него (каквито примери се дават с отделни цели на „Образование за всички“ 
или Целите на хилядолетието за развитие)21. 

Каква е визията на Европейския съюз за бъдещето  
на образованието?
За успешното изпълнение на „Образование 2030“ е важно как ще бъ-

дат адаптирани общите цели на национално и регионално ниво. В тази посока 
значима роля играят съвместните регионални партньорства и механизми. За 
нашия континент с такива функции са натоварени стратегиите „Европа 2020“ 
на Европейския съюз и новата рамка за компетентности на Съвета на Европа 
за демократична култура и междукултурен диалог. 

Актуалните  приоритети са конструирани въз основа на базисните по-
ложения на Лисабонската стратегия, приета през 2000 г. Тя определя като 
ключов залог превръщането на ЕС в най-динамичната и конкурентноспособ-
на икономика в света към 2010 г.22 Тази амбициозна цел остава обаче в сфе-
рата на добрите намерения, тъй като в края на декадата държавите членки 
на ЕС са далеч от желания финал23. Въпреки това Лисабонската стратегия 
успява да утвърди устойчива структура от три основни стълба, върху които 
да бъдат разработени следващите базисни документи: икономически, социа-
лен, екологичен. Преосмисляйки ролята на социалната кохезия като основа 
за постигане на „динамична икономика, основана на знанието“, стратезите 
на ЕС се насочват към нови компоненти на европейския социален модел – 
основното образование и обучение, политиката на заетост, ученето през 
целия живот, равните възможности и недискриминацията. Възприети са 
нови подходи при внедряване на приоритетните общоевропейски политики. 
Регламентирано е, че европейският социален модел следва да бъде постиг-
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нат чрез инвестиране в човешките ресурси и социалния капитал на знанията 
и уменията. Определени са основните лостове: качество на образованието, 
обучението и работната заетост, редуциране на социалното изключване и 
овластяване на социално уязвимите групи24. Ретроспективният преглед по-
казва, че до 2010 г. акцентът е бил поставен върху развитието на информа-
ционното общество съобразно повсеместното овладяване на новите базисни 
(т.н. хоризонтални) умения, чието развитие е предмет на ученето през целия 
живот: дигиталната грамотност, владеенето на чужди езици, технологичната 
култура, предприемаческите и социалните умения. Сравнението ясно откро-
ява индикаторите, по които се съди за напредъка на образователната система 
във всяка една от държавите членки на съюза.

Основният документ, който предлага визия за развитие на Европейския 
съюз през XXI в., е стратегията „Европа 2020“25. Тя има за цел да изведе общ-
ността от кризата и да осигури постигането на социална пазарна икономика 
през следващия 10-годишен период, считано от 2010 г. Като основни приори-
тети на общността са посочени: интелигентен, устойчив и приобщаващ рас-
теж. Те са взаимосвързани и имат за резултат постигането на високи нива на 
заетост, производителност и социално единство, които са разписани в доку-
мента чрез 5 общи цели в областта на заетостта, иновациите, образование-
то, социалното приобщаване и климата/енергията. Очакваните резултати до 
2020 г. визират:

• заетост за 75% от населението на възраст 20-64 години;
• инвестиции в научноизследователска и развойна дейност в размер на 

3% от брутния вътрешен продукт (БВП) на ЕС;
• постигане на целите „20/20/20“ по отношение на климата/ енергията 

(включително намаляване на емисиите с допълнителни 30%, ако ус-
ловията са подходящи);

• дял на преждевременно напусналите училище под 10%; дял на мла-
дото поколение със завършено висше образование от най-малко 40%;

• намаление на броя на застрашените от бедност с 20 млн. души26.
Всяка държава в ЕС разработва собствени цели, които декомпозират по-

сочените области на национално равнище. Това означава, че стратегията се ре-
ализира на 2 равнища и както общността, така и всяка отделна страна членка 
носи солидарна отговорност за нейното изпълнение.

 За да се постигне синхрон в набора от действия по основните теми 
и между отделните равнища, включително – и на световно ниво, са утвърде-
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ни седем водещи инициативи: „Съюз на иновации“, „Младеж в движение“, 
„Програма в областта на цифровите технологии за Европа“, „Европа за 
ефективно използване на ресурсите“, „Индустриална политика за ерата на 
глобализацията“, „Програма за нови умения и работни места“, „Европейска 
платформа срещу бедността“27. Те конкретизират основните цели, отчитай-
ки различните нужди, изходни позиции и национални особености на всяка от 
държавите членки, осигурявайки синхронизиране на поетите ангажименти и 
подпомагайки постигането на растеж за всички участници в европейската общ-
ност.

В контекста на представения набор от стратегически документи е важно 
да се посочат и успешни европейски образователни практики. Заразителен е 
примерът на Финландия, реформата в Полша, напредъкът на Естония. Фило-
софията на новата учебна програма във Финландия осмисля рационално ви-
зията за училище, което да даде на младите хора уменията, необходими им в 
променящия се свят28. Изходните концептуални схващания  са за правото на 
училищата сами да определят програмите и политиките си, а учителите да раз-
полагат с педагогическа свобода при избора какво и как да преподават и колко 
често да оценяват учениците си. Намаляването на бюрокрацията се постига за 
сметка на интердисциплинарната екипна работа в училищната общност. Висо-
кият обществен престиж на училищната институция и общественото доверие 
правят учителската професия една от най-предпочитаните в страната. Стре-
межът всяко дете да получи добро образование е обвързан с амбицията страна-
та да не изгуби човешкия си ресурс. Последните промени по-скоро актуализи-
рат, а не променят по същество посоката на реформата в образованието, която 
Финландия започва през 70-те г. на ХХ в. и повече от 40 години е следвана от 
всички правителства. 

В съпоставителен план е достатъчно споменаването, че по отношение 
на нашата страна се прилагат предпазните мерки на Пакта за стабилност и 
растеж29, за да стане ясна комплицираната ситуация, в която се намира днес 
България и в частност – българското образование. 

Образователните перспективи пред България
Процесите на модернизация на българското образование през ХХI в. са 

тясно свързани с посоката и въздействието на регионалните, европейските и 
световните тенденции. Тази взаимообвързаност е заложена документално още 
през 1995 г., когато страната ни подписва споразумението за асоцииране към 
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ЕС. Провеждането на образователна реформа, чието начало е дадено през 1999 
г., е един от предприсъединителните критерии за бъдещото членство. Съвсем 
логично основният акцент е поставен върху осигуряването на подготовка, съ-
ответстваща на водещите европейски образователни тенденции. Новите мо-
менти безспорно са много. Сред тях следва да се отбележи въвеждането на 
Държавните образователни изисквания за учебно съдържание (ДОИ), обединя-
ването на учебните предмети в културно-образователни области (историята е в 
групата „Обществени науки и гражданско образование“), създаването на нови 
учебни програми, подготовката на ново поколение учебници и ориентиране-
то на преподаването към модерни педагогически технологии и интерактивни 
стратегии. 

За съжаление, повечето идеи, особено след 2003 г., сякаш остават само 
на теория. Доказателство за това е фактът, че според последните оценки на Ев-
ропейската комисия (ЕК) образователната ни система разполага с ограничени 
възможности за включването на уязвимите групи и осигуряването на необхо-
димите умения на учащите се30. Което означава, че по два от ключовите по-
казатели – достъпът до образование и завършването на образователна степен/
етап, има проблеми, свързани главно (но не единствено) с децата от ромски 
произход. От една страна, става въпрос за равнището на записване за учене, а 
от друга – за преждевременното напускане на училище, особено в селските и 
в икономически изостаналите райони. Втори много съществен дисонанс очер-
тава високият показател на функционалната неграмотност на подрастващите, 
завършили основната степен на образование31. 

Проследяването на данните за България в публикуваните ежегодно от 
Европейската комисия мониторингови доклади за образование и обучение32, в 
които се оценяват промените в образователните системи на Стария континент 
съобразно целите, заложени на европейско ниво, позволява да се направят из-
води за съ/несъизмеримостта на проведените реформи, за новите образовател-
ни политики и ефекта от тяхното прилагане, както и своевременно да се набе-
лежат мерки за корекции. През призмата на индикаторите по шестте ключови 
сфери: образование и грижа в ранна детска възраст (ОГРДВ), овладяване на 
основни умения, ранно напускане на системата за образование и обучение, 
висше образование, заетост след завършване и образователна мобилност33 
може да се намери логично обяснение на онези моменти от съдържанието на 
новия Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), оценява-
ни от международните институции като важна стъпка по пътя към пълноценно 
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участие в обучението на групите в неравностойно положение34. Колкото и се-
риозни възражения да имаме относно подобно „външно оценяване“, не може 
да не си даваме сметка за тенденцията на влошаване на показателите от данни-
те за България след 2009 г. Според социолозите те са предпоставка за сериозен 
социален риск. Нещо повече – има основания да се твърди, че българското учи-
лище не само не преодолява, а напротив – задълбочава установените социални 
неравенства. В контекста на световните тенденции за преход към общество на 
знанието, перспективите за България рамкират картина на висок процент завъ-
ршили без необходимите умения и компетенции, т.е. неконкурентноспособна 
работна ръка на пазара на труда, ниски доходи или безработица. В перспекти-
вата на „Дневен ред 2030“ бъдещето на България очертава проблематичността 
на нискотехнологична бедна държава с режим на потенциални остри социални 
конфликти. В условията на подобно поляризиране на обществото училищна-
та история, както и учебниците по история и цивилизации, неминуемо ще се 
превръщат в поле на символни войни. А паралелно с продължаващото обезце-
няване на националната образователна система талантливите млади българи 
ще напускат България и прогресиращо ще се обезбългарява нацията… 

Промяната е повече от наложителна!
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УчИтелЯт по ИсторИЯ И ЦИвИлИзаЦИЯ  
в XXI век

Мая Димитрова

The History Teacher in 21st Century
Maya Dimitrova 

Abstract: The report is to place a dimension in the professional status of the teacher 
- potencial, realization, messure of abilities, subject matter (theoretic and metodological) 
and legal regulations. The point is based on a good practice that marks the state of 
perspective activities of the professional teacher. The declared pre-aspect of the topic: 
Mission: opportunities to develop conscientious potential; prediction to pursue the teaching 
profession; The ability – understood as relatively completed complex of abilities and qualities, 
which are the base of professional realization and development;Recognition- evaluation of 
the authority (for obedience and control).

Keywords: History Teacher, teaching profession, mission, abilities and qualities

След 20 години стаж като учител по история и цивилизация съм изпроб-
вала всякакви методи, подходи и начини за преподаване. Не всички са били 
успешни и установих, че нямаме право на никакви грешки, защото може да 
са фатални. Експериментите в образованието стресират както учителите, така 
и учениците. Смея да твърдя, че съм успешен и реализирал се преподавател 
именно, защото съм работила само в т.нар. „непрестижни“, провинциални 
учебни заведения. Вече имам много ясна представа кои практики са успешни и 
какъв трябва да бъде учителят по история и цивилизация в XXI в.

Учителят на XXI в. е:
Адаптивен:
Историята е променяща се наука. Учителят трябва да е винаги в крак с 

новостите и най-вече да е отлично подготвен и владеещ дигиталните компетен-
ции. Знанията и уменията в областта на информационните технологии трябва 
да са на много високо ниво, за да може сам да изготви интерактивен урок. Това 
трябва да се усвои още в университета и да се усъвършенства с ежегодни ква-
лификационни курсове. Това е необходимо, защото история най-добре се учи с 
нагледния метод. Колкото повече снимков материал се покаже, толкова повече 
се увеличава процентът на разбиране. Представяйки едно историческо събитие 
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под формата на кратък филм в рамките на 25 минути ще даде възможност на 
учениците да добият най-добрата представа за случилото се и в края на часа да 
могат да изкажат собствено мнение и да оформят позиция по проблемни теми. 
Интерактивните методи развиват най-успешно абстрактното мислене. Много 
трудно се преподава световна война в рамките на два до три учебни часа. За 
това време трябва да се възбуди интересът на учениците към събитието, да 
се изложат основните исторически факти, да се премине през последиците от 
случилото се и накрая да се затвърдят знанията. Аудиторията ни е родена в 
XXI в. Начинът ѝ на възприятие е променен. Компютърът и Интернет са по-
стоянни спътници в ежедневието на нашите ученици, и именно поради този 
факт те запомнят най-бързо, ако е филмирано. Науката история не трябва да ги 
плаши. Така ще им повишим интереса. 

Учителят на XXI в. трябва да може да се приспособи към всяка промяна. 
Да си преподавател в днешния свят означава да усвояваш непрекъснато про-
менящи се програми, планове, инструменти. Умните дъски заместват черните, 
таблетите – учебниците, и новият учител трябва да се справя с това. 

Учителят трябва да е наясно с технологиите. Те се развиват с бързи тем-
пове и съвременният учител трябва да е в крак с тях. Най-новите технически 
постижения, независимо дали са за преподаване или оценяване, помагат на 
учителя и ученика да учат по-бързо и по-добре. Ефективният учител знае как 
най-новите устройства могат да променят учебния процес за учениците и зато-
ва се старае да ги познава.

Учащ през целия си живот:
Тези преподаватели не просто очакват от учениците си да учат през це-

лия си живот, но го поставят като цел и пред себе си. Те са наясно с новите тен-
денции в образованието и технологиите и знаят как да актуализират уроците 
си, за да звучат съвременно. Ще преподаваме по новите електронни учебници, 
които трябва да са написани с участие на учители, работещи в различен тип 
училища. Ако стандартите са уеднаквени и учебникът е един за всеки клас, ре-
зултатите на държавните зрелостни изпити ще са по-високи, защото ще знаем 
къде да търсим грешките. 

Електронните учебници съдържат 3D възстановки и интерактивни уп-
ражнения и задачи. Чрез уникалните триизмерни анимации към всяка тема 
изучаването на историята се превръща във вълнуващо пътешествие. Учени-
ците могат да надникнат в жилищата на древните египтяни, елини и римляни, 
да се разходят из Вавилон, Акропола, Колизея и други паметници на древни-

МаЯ диМитроВа
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те цивилизации, да ги строят заедно с великите архитекти на древността, да 
тръгнат на поход с фалангите на Александър Велики. Могат дори да участват 
в състезания с колесници в Циркус Максимус или да са сред зрителите на гла-
диаторските битки в Древен Рим. Съвременният учител трябва да има умения 
да управлява учебния процес с тези, засега „плашещи“ за нас, технологии.

На своята лекция проф. Диляна Ботева-Боянова1 – преподавател по исто-
рия на Стария свят в СУ „Св. Климент Охридски“, пред варненските учители 
на съвещание на 28. 09. 2016 г., представи новите археологически открития, 
свързани с тракийската история. Тези нови разкрития коренно променят фак-
тологията. Това, което сме представяли за достоверни факти и сме преподавали 
дълги години, е било неточно. Длъжни сме да усвоим и осмислим новата ин-
формация. Не бива да влизаме в коловози. Трябва да допускаме многобройните 
и различни гледни точки. Да работим върху „феноменът на истината“. Най-
честите грешки стават в процеса на превода от древните езици. Ако има ново 
тълкование на даден текст, трябва да сме готови да го разучим, за да можем да 
го използваме в преподаването. 

Умее да работи в екип:
Ефективният учител на XXI в. трябва да може да си сътрудничи с дру-

ги хора и да работи в екип. През последното десетилетие важността на това 
умение нарасна. Ученето е по-успешно, когато споделяш идеите си и знание-
то си с останалите. Да споделяш опита и експертизата си, да комуникираш и 
да учиш от другите, е основна част от процеса на преподаване и развитие. За 
изпълнение на проекти и извънкласни дейности и отбелязване на исторически 
и национални празници, е необходим добър екип, който да служи за пример 
пред учениците.

Да мисли в бъдещето:
Успешният учител на XXI в. мисли за бъдещето на учениците си и е 

наясно с кариерните възможности, които може да са приложими за тях. Той 
винаги планира уроците си така, че нито едно дете да не изостане значително 
от останалите. Фокусира се в подготовката на децата за бъдещето.

Много често учениците ми задават въпроса защо ни е необходимо да 
учим това. След всяка урочна тема формулирам извода така, че да открият по-
уката от миналото. Бъдеще се гради по-сигурно, ако не повтаряме грешките от 
миналото. 

Според новите нормативни документи2, общообразователната подготов-
ка, която се придобива в хода на цялото училищно обучение, е обвързана с фор-

УчителЯт По иСториЯ и ЦиВилиЗаЦиЯ В XXI ВеК
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мирането у младите хора на ключови компетентности, необходими за личност-
ното развитие на индивида през целия живот, за изграждането на активна граж-
данска позиция, за участие в социалния живот и реализация на пазара на труда. 
Особено внимание е отделено както на овладяването на базисни знания, така 
и на развитието на интелектуалните, социалните и практическите умения, при 
което са подчертани уменията за учене, работата в екип и вземането на реше-
ния3.

Прегледът на новата учебна документация позволява да се откроят като 
ключови фрази: формиране на гражданска позиция, вземане на решения, инди-
видуална отговорност, разбиране на демократичните принципи, възпитание и 
уважение на родната история, реализация в условията на културно многообра-
зие и глобализация. Точно това е наша главна отговорност. Насаждат ни вина 
на нас, учителите, защо расте такова безотговорно поколение и наистина, ако 
не си свършим работата качествено, сме виновни.

В своето предисловие към книгата-албум „Заветите на историята“4 ху-
дожникът Васил Горанов е записал:

„Историята е нашата обща съвест, защото ни държи отговорни към на-
стоящето. Тя е респект към бъдещето, защото „посаденото“ в днешно време, 
„израства“ в утрешния ден. 

Да бъдеш, означава да създаваш, а да създаваш означава да продължаваш 
завещаното.

Хоризонтът, който определя „изгревите“ и „залезите“ в историята, е па-
метта, затова от нас зависи дали ще заспим, или ще се събудим, за да бъдем.“

Той е защитник:
Не само на учениците си, но и на професията си. В наши дни учителите 

са под непрекъснато наблюдение и критики. Вместо да отстъпва, учителят на 
XXI в. защитава себе си и професията си. Той внимателно следи за нередности 
и надига глас, за да сигнализира за тях. Той защитава и учениците си. Класните 
стаи са пълни с деца, които имат нужда някой да се грижи за тях, да ги съветва, 
да ги окуражава и да ги изслушва. Ефективните учители споделят своето зна-
ние и опит и служат за ролеви модели на учениците си. 

Много е важен човешкият фактор. Трябва винаги да имаме спокойствие-
то и да приложим мъдрост, за да реагираме адекватно и достойно. Длъжни сме 
да проявим разбиране и да уважим личния живот, дори и с мълчание. Истори-
ята учи на толерантност и трябва да даваме личен пример в това. Уважаваме 
всички етноси, малцинствени групи и религии.

МаЯ диМитроВа
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Основните качества, които трябва да притежават най-успешните учители 
по история и цивилизация:

Да имат високи очаквания:
Те изискват значителни постижения от своите ученици и не приемат по-

средствени резултати. В образованието очакванията всъщност са самоизпълня-
ващи се предсказания. Когато учителите вярват, че всеки един ученик може да 
надмине своите въображаеми ограничения, децата усещат тази вяра и работят 
заедно с учителя, за да я реализират.

Да мислят творчески:
Най-добрите учители позволяват на въображението си да ги отведе извън 

обичайните модели и извън класната стая и споделят тези пътешествия с уче-
ниците си. Доколкото това е възможно, тези учители се опитват да направят 
ученето вълнуващо и запомнящо се за децата. Търсят начини да им предадат 
практически опит, приложим в света около тях. Отдавна отпадна моделът учи-
тел пред дъската на подиума, учениците по чиновете в редици. Урок в музея 
или на мястото на историческото събитие, е най-успешният модел.

Най-добрите учители са чувствителни и гъвкави в поведението си. Те не 
ограничават действията си спрямо своите нужди, а лесно усещат какво е необ-
ходимо на другите около тях – ученици, родители, колеги, обществото. Това е 
голямо предизвикателство, защото най-добрият учител трябва да играе различ-
ни роли за различните хора, с които общува, и то в рамките на един ден, и ед-
новременно с това да остане верен на собствената си същност.

Любопитни, уверени и развиващи се:
Всички сме срещали закостенели и цинични учители, които просто пре-

карват времето си до пенсия в класната стая, и които по време на час гледат ча-
совника си дори по-често от самите ученици. НЕ ГОВОРЯ ЗА ТЯХ.

Точно обратното. Учителите, на които се възхищавам най-много, имат 
енергията да приемат и прилагат нови идеи от по-младите си колеги и не се 
чувстват заплашени от това. Те имат силни принципи, но въпреки това успяват 
да се развиват непрекъснато.

Успешните учители учат колко е важно да се забавляваш, докато учиш и 
докато живееш:

Учителите, на които се възхищавам най-много, са тези, които успяват да 
направят забавни дори най-сериозните уроци. Те не се притесняват да се ше-
гуват, защото знаят, че могат да овладеят дисциплината в класа само с поглед 
или променен тон на гласа.

УчителЯт По иСториЯ и ЦиВилиЗаЦиЯ В XXI ВеК



28

Те са по човешки несъвършени:
Най-успешните преподаватели са много истински по време на работа. Те 

празнуват успехите на своите ученици, показват съчувствие към родителите, 
разказват истории от собствения си живот, смеят се на грешките си, споделят 
внезапни хрумвания и не се страхуват да са несъвършени пред класа си. Те раз-
бират, че учителите не просто преподават материал за заучаване. Най-добрите 
от тях са лидери, които показват на учениците какво трябва да е поведението 
им в различни ситуации в живота. И признават, когато нямат отговор. Извиня-
ват се, когато това е необходимо и уважават учениците си.

Да си учител в XXI в. означава да преподаваш така, както винаги си го 
правил, но използвайки съвременните инструменти и технологии. Означава да 
използваш всичко, което е важно в съвременния свят така, че учениците ти да 
могат да успяват. Да имаш способността да направляваш учениците си и да ги 
подготвяш за бъдещето. Учителите, на които се възхищавам най-много са тези, 
които остават винаги любопитни към света около себе си и са професионално 
активни дълги години. Те избягват застоя и успяват да запазят любовта си към 
децата и учебния процес. Те оставят трайна следа в умовете на учениците си 
заради креативността, чувството за хумор и разбирането, които проявяват.
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дИскУрсът на новИте УчебнИЦИ по ИсторИЯ  
И ЦИвИлИзаЦИИ за 5 клас

Юлия Симеонова

The Discourse of the New Fifth Grade History  
and Civilization Textbooks

Yuliya Simeonova

Abstract: The newly adopted Pre-school and School Education Act has led to the 
introduction of gradual changes in history instruction. The reorganization of the instructional 
content has necessitated the preparation of new history textbooks. The present paper 
aims to evaluate the adequacy of the discourse with regard to the new State Educational 
Requirements. The concept of “discourse“ is used to refer to a whole unit of language 
performing a particular communicative function.

The general review of the six approved textbook versions, carried out in the paper, 
reveals a strict application of and adherence to the approved standards. The textbook versions 
have their merits and meet the fresh challenges the history teachers are facing. They have 
the potential for interaction and will certainly arouse the students’ interest because of their 
qualities and attractiveness. 

Keywords: legalframework, state educational standards, educational content, 
discourse, textbooks, activities, critical attitude, independence, interaction, modernization 

Важен резултат от влезлия в сила Закон за предучилищното и училищ-
ното образование е наложилата се поетапна промяна в обучението по история. 
Учебният предмет се преименува на История и цивилизации и по нов начин се 
регламентира подредбата и структурирането на учебното съдържание. Първи, 
които поеха по новия курс, са учениците от пети клас. Тяхното историческо 
ограмотяване стартира с епохата на Праистория и Античност. Според новата 
учебна програма „учениците се запознават с появата и достиженията на 
първите човешки цивилизации с акцент върху развитието на Средиземномор-
ския свят. Важно място в курса на обучение заема и историята на днешните 
български земи през разглежданите епохи като част от Средиземноморския 
свят. Така се формира отношение към античното културно наследство и не-
говата роля в историческото битие на Европа и разбиране за органичната 
връзка между минало и настояще“. 
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Тази промяна доведе до необходимост от изготвяне на нови учебници и 
се постави началото на един труден процес. Създаването им не протече леко. 
То премина през напрегнати моменти, свързани с неяснота и спазване на крат-
ките срокове, продиктувани от Закона. Въпреки всички проблеми, обаче, как-
то авторите, така и издателствата се справиха изключително професионално, 
спазвайки нормативната документация и предлагайки навреме своите проекти. 
Съгласно Наредба № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебници-
те и учебните помагала процедурата за тяхното оценяване и одобряване пре-
мина в два етапа. Първият бе свързан с работата на експертните комисии към 
Министерство на образованието и науката (МОН), които оценяваха съдържа-
нието, графичния дизайн, полиграфическото и електронното изпълнение на 
предложените проекти. От общо осемте постъпили варианта, след сериозна и 
отговорна работа, оценителите допуснаха шест от тях:

• История и цивилизации за 5 клас, ИК „Анубис“ ООД;
• История и цивилизации за 5 клас, „Булвест 2000“ ООД;
• История и цивилизации за 5 клас, „Даниела Убенова – Даниела Би-

ланска“ ЕТ;
• История и цивилизации за 5 клас, „Просвета Плюс“ ЕООД;
• История и цивилизации за 5 клас, „Просвета – София“ АД;
• История и цивилизации за 5 клас, Издателска къща „Св. Георги По-

бедоносец“ ООД.
 Във втория етап се включиха преподавателите, които трябваше да оце-

нят пригодността на одобрените от МОН проекти. От 2 139 учители по история 
в страната в тази процедура взеха участие 1 942 от 1 708 училища. Скалата из-
исква над 50% одобрение за всеки учебник, а всички шест комплекта получиха 
над 92%, което направи възможно и шестте варианта да влязат в обръщение. 
Така след сложни, но прецизни процедури вече са налице действащите учеб-
ници по История и цивилизации за 5-ти клас. Целта на настоящото изложение 
е да проследи адекватността на дискурса им към Държавния образователен 
стандарт. Понятието „дискурс“ се използва като завършена езикова цялост с 
комуникативно предназначение. За основа на анализа служат изискванията 
към съдържането, които се отнасят до съответствие с Учебната програма, тек-
ста и извънтекстовите компоненти на учебниците5.

Критерии, покриващи Държавния образователен стандарт (ДОС):
Þ Учебниците да са съобразени с възрастовите характеристики на ученици-
те и да насърчават самостоятелното им мислене:
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Одобрените учебници в своята цялост включват урочни единици, които 
залагат развитие на умения за самостоятелна познавателна дейност, формира-
не на историческо мислене и съзнание. Съдържанието им позволява на пето-
класниците да се ориентират в ценностите на съвременния свят – правата на 
човека, върховенството на закона, демокрацията, националната, европейската 
идентичност и др. В този смисъл всички варианти на учебници напълно отго-
варят на съвременните предизвикателства, защото чрез разпространението на 
социални и културни ценности, те съдействат за развиване на навици за крити-
ческо мислене и формират ценностна ориентация на младите хора, свързана с 
толерантност, уважение към другия, съпричастност и др. Доказателство за по-
соченото по-горе е факта, че и в шестте действащи учебника6 авторовият текст 
се отличава с оптимален обем, олекотен от излишна фактология и терминоло-
гия. По страниците им са заложени дейности, чрез които учениците се насо-
чват към самостоятелност, творчество и критично мислене. 
Þ Учебниците не трябва да съдържат елементи на търговска реклама: 

В нито един от одобрените учебници не се откриват елементи на търгов-
ска реклама. 
Þ Учебниците не трябва да съдържат текстове, които допускат дискрими-
нация: 

Изследването и на шестте варианта не откри в тях текстове, които да до-
пускат дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принад-
лежност, религия, образование, увреждане, произход, убеждения, обществено 
положение и имуществено състояние, както и всякакви други признаци, уста-
новени в закон или в международен договор, по който Република България е 
страна.
Þ Съдържанието на учебниците напълно да отговаря на учебната програма:

В съдържателно отношение е налице пълно съответствие с Учебната 
програма. Авторите на отделните варианти са формулирали темите много ясно, 
така че директно да насочват вниманието към проблема, който ще се изучава 
(„Писменост и образование на първите цивилизации“, „Атина – градът на 
свободното слово“8, „Древна Италия и раждането на Рим“9 и др.). Обособе-
ните уроци за упражнение и за дейности позволяват постигането на ключовите 
компетентности. Откриват се различни подходи в авторските колективи при 
тяхното организиране. Например в учебника на издателство „Анубис“ те са 
обозначени като „Историческа работилница“, докато в другите директно са оп-
ределени като „упражнение“ и „практически дейности“. Предложените техно-

диСКУрСът на ноВите УчеБниЦи По иСториЯ и ЦиВилиЗаЦии За 5 КлаС
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логични стъпки, които насочват учениците за успешна работа, допълнително 
ги улесняват в постигането на задължителните умения. 
Þ Текстът и извънтекстовите компоненти:

• Да съответстват на: 
► съвременното състояние на науката, източниците на информация да 
са коректно обозначени; 
► възрастовите характеристики на учениците, като равнището на 
трудност на съдържанието, примерите и илюстративният материал са съо-
бразени с учебната програма.

В преобладаващата част от учебниците е налице коректност в обознача-
ване източниците на информация. По правило в Методиката на обучение по 
история е прието да бъдат наричани „документи“. В учебника на ИК „Анубис“ 
обаче навсякъде те са „фигури“. Единствено в урочната единица „Римският ле-
гион“ (с. 137–138) предложените изображения са посочени като „документи“. 
Подобно разминаване може да доведе до объркване не само сред учениците, 
но и сред учителската колегия. В учебника на ИК „Св. Георги Победоносец“ 
ООД извънтекстовите компоненти изобщо не са откроени10. Тук функцията 
им е предимно нагледна и те не се възприемат като източник на допълнител-
на информация. Това противоречи на съвременните методически изисквания, 
според които изображението е равностоен на текста източник на информация, 
който е обект на тълкуване11. В този смисъл те не са замислени като документи, 
които могат да послужат като средство за развиване на компетенции.

По отношение на основния текст учебниците се характеризират с оп-
тимален обем, прегледност, последователност, достъпност и диалогичност. 
Тук се отличават двата варианта на издателство „Просвета“ и това на „Булвест 
2000“. В тях авторските екипи са раздробили текста с помощта на подзаглавия, 
които да подпомагат учениците за неговото осмисляне. Ясно са разграничени 
въведението в учебното съдържание, изложението на историческата информа-
ция и заключението, в което се съдържа синтезът на урока. Налице е и явна 
препратка към допълнителните източници – текстове и изображения. Известно 
несъответствие между равнището на трудност и интелектуалните възможности 
на учениците може да бъде открито в учебника на „Даниела Убенова – Дани-
ела Биланска“. Обемният текст тук и допълнителната терминология създават 
опасност от демотивиращ ефект12. По отношение на уменията пък, в част от 
урочните единици на ИК „Анубис“ се залагат такива действия, които са много 
сложни за възрастта на петокласниците, т.е. от тях се изисква да направят ана-

ЮлиЯ СиМеоноВа
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лиз на рисунка13, и да анализират писмен исторически документ14– умения, 
които трябва да бъдат постигнати в средната образователна степен.

•      Да осигуряват: 
► последователност и приемственост в учебното съдържание

Изградени въз основа на проблемно-тематичния и хронологичния под-
ход, учебниците предполагат последователност и приемственост в учебното 
съдържание. Това засяга както подредбата на урочните статии, така и структу-
рата на книжното тяло. 
► системност и яснота при въвеждането на понятията

Налице е яснота при въвеждането на новите понятия, които са обяснени 
на основата на позната за учениците информация. Задължителните са откро-
ени в авторовия текст чрез болдване. Те са изнесени и в рубрика „Речник“. За 
улеснение на учениците при боравенето с новата терминология, в края на учеб-
ниците15 се предлага и азбучен показател, където много бързо, удобно и ясно 
петокласниците откриват търсената от тях дума. Обезпокоително е обаче, че в 
един от вариантите липсва ясна и точна дефиниция на основни термини, а се 
откриват такива, които не са задължителни. Например в учебника на Издател-
ска къща „Св. Георги Победоносец“ не се откриват обяснения на важни поня-
тия като „държава“, „писменост“, „жрец“, „храм“, „колонизация“, „християн-
ство“, а същевременно са дадени дефиниции на „сатрапия“, „палестра“, „три-
умвират“ и др. Това със сигурност ще се отрази на качеството на учебния про-
цес и може да постави в неравно положение учениците, които се обучават по 
този вариант. 
► плавен преход и приемственост при въвеждането на знанията и при 
развиване на уменията 

Проблемно-тематичният и хронологичният подход, въз основа на кои-
то са разработени учебниците, налагат плавен преход и приемственост при 
въвеждането на новата историческа информация. Предлагайки дейности и ал-
горитми16, които предполагат историко-географски препратки и представяйки 
културно-историческото наследство, може да се постигне разбиране за проме-
ни и приемственост в историята и обусловеността на настоящето от миналото.
► балансираност на информацията, предвидена за различните типове 
уроци

Във всички варианти се наблюдава добра балансираност на информа-
цията, предвидена за различните видове уроци, което е в съответствие с пре-
поръчителното процентно разпределение в учебната програма. В методическо 
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отношение не става ясно защо в учебника на ИК „Св. Георги Победоносец“ са 
включени отделни урочни единици – за преговор и обобщение върху един и 
същи раздел – Древна Елада, тъй като двата типа уроци могат да са взаимно-
заменяеми. 
► условия за формиране на ключовите компетентности и възможности 
за практическото им прилагане

Формирането на ключовите компетенции се обуславя от урочните еди-
ници, предназначени за практически дейности и упражнение. Въпреки че се 
наблюдават различни подходи при тяхното дефиниране или обединяване в 
„Историческа работилница“17, „Стъпка по стъпка“18 или „Работилница“19, те 
категорично съдействат за изграждането и прилагането на уменията от Учеб-
ната програма. Допълнително по тази линия учениците са подпомогнати от 
включените предписания, които да ги насочват при тяхната работа. 
► условия за насърчаване и улесняване на самостоятелното търсене на 
информация от различни източници

В технологично отношение във всички варианти се наблюдават добри 
възможности, които да насочват и подпомагат самостоятелното търсене на ин-
формация от различни източници. Предложеният набор от въпроси и задачи20 
и обособените рубрики21 са в подкрепа на това. 
► условия за представяне на единството в човешкото многообразие и за 
толерантно отношение към различието 

Одобрените учебници разкриват безспорен стремеж към модернизиране 
на училищното историческо образование. По отношение на дискурса, баланси-
рано са представени различни аспекти от историческото съдържание. Поста-
вен е акцент върху отразяването на религията, културата, духовността на хо-
рата и тяхната връзка с политическото устройство на обществото. Заложената 
аксиологическа концепция подпомага ориентацията на учениците и разкрива 
мултикултурни кодове. Достатъчно е да се разгледат урочните статии: „Импе-
риите в Древния Изток“, „Елинистическият свят“, „Общество и религия на 
Древен Рим“, „Раждането на християнството“, за да се докаже това.   
► възможности за самостоятелно учене, критическо мислене и творче-
ска дейност 

В отделните варианти се предлагат дейности, които създават условия за 
самостоятелно учене, критическо мислене и творческа дейност. По тази линия 
се разкрива потенциалът на историята да дава гражданска образованост, за-
щото са налице различни задачи за проследяване на еволюции на граждански 

ЮлиЯ СиМеоноВа



35

права, установяване, разбиране и оценяване на ценности, които кореспонди-
рат със съвременността и др. Тук с категоричност се отличават учебниците на 
издателство „Булвест 2000“, „Просвета-София“ и „Просвета Плюс“. При тях в 
най-голяма степен присъстват дейностите, чрез които се насърчава самостоя-
телността и творчеството на учениците22.
► възможности за вътрешнопредметни и междупредметни връзки 

Дискурсът на учебниците разкрива добра обвързаност – вътрешна и 
междупредметна, особено с дисциплините от Културно-образователна област 
(КОО) „Обществени науки гражданско образование и религия“. В текста и 
извънтекстовите компоненти се откриват както кодове за вътрешни препрат-
ки към по-рано усвоен материал23, така и към дисциплините български език и 
литература (БЕЛ), математика, информационни технологии, география и ико-
номика, изобразително изкуство и др. Присъствието на литературни произве-
дения и въпросите към тях, предложените алгоритми за работа с изображения, 
наличието на географски термини в авторовия текст24, подпомагат учениците в 
осмислянето на историческата информация и дават възможност да се разкрие 
връзката между природните условия и развитието на цивилизациите.
► възможности за самооценяване на постиженията на учениците 

Във вариантите на учебници се съдържа набор от тестови задачи, чрез 
които петокласниците имат възможност да регистрират своите постижения. В 
два от тях – на ИК „Анубис“ и „Булвест 2000“ се предлагат критерии и скала за 
самооценяване, което допълнително ориентира учениците за нивото на овладя-
ност на знанията, уменията и компетентностите.
 •   Пояснителните текстове в достатъчна степен и без излишна ин-
формация трябва да обясняват основните нови понятия:

Навсякъде пояснителните текстове са ясни, конкретни и подпомагат раз-
бирането на основното историческо съдържание.
 •   Допълнителните текстове трябва да са свързани с основното учеб-
но съдържание:

Допълнителните текстове са подбрани адекватно и кореспондират с ос-
новното учебно съдържание. Обособени в рубрики, те съдържат кратка, ясна 
и интересна допълваща информация за изучаваните събития. На места се от-
криват обаче исторически извори, които се отличават с голям обем и трудна 
четивност, а придружаващите ги въпроси са сложни, което създава условие за 
тяхното неразбиране25. В два от учебниците – на ИК „Св. Георги Победоно-
сец“ и „Даниела Убенова – Даниела Биланска“ към допълнителните текстове 
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липсват въпроси, които да подпомагат тяхната обработка, а това обезсмисля 
присъствието им. 
 •   Текстът и извънтекстовите компоненти в учебниците не трябва да 
предполагат действия, нарушаващи първоначалния вид на учебника:

Учебниците не предполагат действия, които да нарушат първоначалния 
им вид. Във всички варианти е посочено, че в тях не се пише.
Þ Структуриране на учебниците:

Едно от безспорните достойнства на новите учебници по История и ци-
вилизации е тяхната дидактическата обработка. Формулираните теми на отдел-
ните методични единици са в съответствие на тези, заложени в Учебната про-
грама. Те са достъпни и директно насочват обучаваните към проблема, който 
ще бъде изучаван. В своята работа с книжното тяло, учениците са улеснени с 
много ясен и подробен апарат за ориентиране, в който са посочени основните 
компоненти на отделните видове уроци. 

Авторовият текст се характеризира с прегледност, последователност, 
достъпност и добра вътрешна логика. Видимо се открояват структурните му 
компоненти: въведение; изложение на историческата информация и синтеза на 
методичната единица. Текстът допълнително е разделен чрез подзаглавия, кои-
то помагат неговото разбиране. В преобладаващата си част се осигурява добър 
баланс между двата основни компонента в приблизително съотношение 50:50, 
което е в унисон със съвременните методически изисквания. С по-голям обем 
на текста са учебниците на ИК „Анубис“ и „Даниела Убенова – Даниела Би-
ланска“, а това може да затрудни работата с тях. 

Извънтекстовите компоненти са отличителната характеристика на това 
„ново поколение“ учебници. Съвременният ученик по-ясно, бързо и лесно 
възприема образите като източник на информация и това е съобразено от ав-
торските екипи, включвайки качествени изображения – илюстрации, картосхе-
ми, схеми, снимки, планове на сгради и селища и др. Тяхната роля трябва да 
се дефинира като равностойна, равнозначна на основния текст, т.е. те са носи-
тели на самостоятелна информация независимо от текста. Те имат качества на 
документ и са обект на тълкуване и интерпретиране. Това е причината да са 
съпроводени с отделни въпроси, защото са част от мрежата задачи за анализ на 
еднородни или разнородни източници. Изображенията нямат функцията да са 
единствено и само илюстрация спрямо историческата информация, а трябва да 
се използват да провокират въпроси и дискусии. В подкрепа на това са и пред-
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ложените технологични стъпки за работа с релефни изображения, реконструк-
ция и план. Тяхното усвояване и прилагане позволява да се проследи26:

♦ приносът на отделните цивилизации;
♦ приемствеността между цивилизациите;
♦ ценностите на отделните цивилизации и др. 
Точно този компонент би създал затруднения в работата на учителите, 

т.е. проблемът не е в учебниците, а в невъзможността на част от колегията да 
разбере и прилага на практика кодираните в тях съвременни послания.

Важен структурен елемент е Апаратът за организиране усвояването на 
знанията, уменията и компетенциите. Включените въпроси и задачи в него, 
предполагат различни познавателни нива, стимулиращи индивидуална и гру-
пова работа на учениците: разпознаване, възпроизвеждане и прилагане на 
историческата информация. По такъв начин се отговаря на възможностите как-
то на масовия ученик, така и на този с по-големи интереси.

От посоченото е видно, че „новото поколение“ учебници по История и 
цивилизации притежава безспорен потенциал за интеракция. Предложеният 
набор от разнообразни и добре балансирани дейности предполагат прилагане 
на различни стилове на учене в зависимост от възможностите и потребностите 
на обучаемите. Предвид съвременните изисквания към историческото образо-
вание, в тях акцентът е поставен върху активното учене. 
Þ Езикът на учебниците:

Учебниците са написани на разбираем и достъпен език, в който не се от-
криват чуждици, които да затрудняват овладяването на историческите знания 
и умения. 

Дискурсът на „новото поколение“ учебни книги открива пред ученици-
те перспективи за диалогичност27, а тя налага много отговорен код към тях, за 
да се изгради обща среда на общуване. Позитивна страна на целия процес по 
създаване и одобряване на новите учебници е правото на избор, защото учите-
лят преценява и определя кой е най-подходящият за учениците му, а времето 
ще открои техните достойнства и слабости. 

Обобщеният анализ няма претенции да е напълно изчерпателен, но той ка-
тегорично показва, че е налице значим елемент от стремежа за модернизация на 
историческото образование. Притежавайки безспорни достойнства, учебници-
те със сигурност отговарят на новите предизвикателства, пред които е изправе-
но нашето общество. Чрез своите качества и атрактивност те имат потенциал за 
интеракция и със сигурност ще създават интерес към историческото познание.
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за преподаването на наЙ-новата ИсторИЯ 
на бълГарИЯ: ИсторИоГраФскИ аспектИ на 

теМата за антИкоМУнИстИческата съпротИва  
в бълГарИЯ 

Лора Дончева

About Teaching of Modern History of Bulgaria –  
Historiographical Aspects of the Topic about Anticommunist 

Resistance in Bulgaria
Lora Doncheva

Abstract: The aim of the report is to present the existing viewpoints in modern histo-
riography in connection with some important issues related to the topic of anti-communist 
resistance in Bulgaria: reasons for its beginning; manifestations; number and social compo-
sition; relations with Bulgarian political emigration and foreign intelligence services.

Key words: anticommunist resistance; political repression; Goryani’s movement; 
Bulgarian political emigration; historiography.

Свалянето на Българската комунистическа партия (БКП) от власт след 
10 ноември 1989 г. и започналият демократичен преход създават условия за 
преодоляване на наложения идеологически монопол върху българската исто-
рическа наука. Постепенно се засилва интересът сред изследователите и в об-
ществото към въпросите, отнасящи се до близкото минало, които съзнателно 
са били отбягвани в годините на комунистическия режим. Започват да се дис-
кутират премълчавани преди 1989 г. теми, една от които обхваща проблеми-
те, свързани с политическите репресии и антикомунистическата съпротива в 
България. 

Днес никой не оспорва проявите на съпротива срещу наложения държав-
но-политически модел от съветски тип в България след Втората световна вой-
на. Публикуват се спомени на участници, появяват се документални сборници1 
и исторически изследвания, с които се дава публичност в обсъждането на про-
блемите, свързани с процеса на налагане на комунистическия режим и трудно-
то адаптиране на обществото към него. В голяма степен вниманието е насочено 
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към появата и развитието на въоръжената антикомунистическа съпротива от 
установяването на Отечествения фронт (ОФ) на власт на 9 септември 1944 г. до 
средата на 50-те години на ХХ в. Проблемите на съпротивата срещу наложения 
държавно-политически режим се разискват и на различни научни форуми – 
„Българската опозиция и организираната съпротива в България 1944–1954 г.“  
(Сливен, 2000 г.), „Съпротивата срещу комунистическия режим в България 
1944–1989 г.“ (София, НБУ, 2011 г.) и др. 

Обективното и цялостното разкриване на това явление в най-новата 
история на България поставя много въпроси, отнасящи се до периодизация-
та, формите на съпротива, както и мотивите, определящи противопоставянето 
на част от обществото по един или друг начин на наложения държавно-по-
литически режим. Отговорите се търсят както в историческите изследвания, 
посветени на въоръжената съпротива в отделни райони на страната2, така и в 
тези, които имат по-обобщаващ характер върху появата и развитието на т.нар. 
горянско движение3. Целта на настоящия доклад е опит да бъдат представе-
ни някои аспекти на темата за антикомунистическата съпротива в българската 
историография и да бъдат маркирани въпросите, които трябва да намерят сво-
ята цялостна и обективна историческа интерпретация1*. 

Диню Шарланов е автор на едни от първите обобщаващи изследвания, 
посветени на антикомунистическата съпротива в България. Според него в раз-
витието на антикомунистическата съпротива могат да се разграничат два ета-
па: първият от 1944 г. до 1947 г., а вторият от 1948 – до средата на 50-те години. 
Той счита, че през първия етап съпротивата се характеризира със своята спон-
танност, без да следва инструкции от чужда държава или българска полити-
ческа организация. По своя състав тя включва преди всичко хора, свързани с 
държавно-политическия режим преди 9 септември 1944 г. – бивши членове на 
националистически организации, офицери, полицаи и др. С ликвидирането на 
опозицията и налагане на комунистическия монопол в държавата и обществото 
единствената възможност за изразяване на несъгласие е нелегалната съпротива. 
През втория етап Д. Шарланов посочва като отличителна черта на съпротивата 
подкрепата, оказвана от българската политическа емиграция, съгласуването й 
с външна помощ. През този период голяма част от дейците на съпротивата са 
членове на забранената опозиционна партия на Н. Петков (БЗНС–НП). Спо-
ред Д. Шарланов формите на проявление на съпротивата включват създаване 

*  В настоящия доклад не е представена мемоарната литература, свързана с темата за антикому-
нистическата съпротива.
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на нелегални организации, въоръжени нелегални групи, единични случаи на 
минаване в нелегалност, изпращане на чети отвън в страната. Към формите на 
антикомунистическата съпротива той отнася и помашките чети (без да бъдат 
причислени към горянското движение): „безспорно помашките чети трябва да 
бъдат включени в общия баланс на съпротивата срещу съветизацията на Бълга-
рия“4. Използваните архивни материали му дават основание да приеме, че от 
началото на 1945 г. до лятото на 1955 г. в страната е имало 28 чети и около 
160 единично действащи въоръжени лица. По това време от Турция, Гърция и 
Югославия на българска територия преминават около 52 въоръжени групи на 
политическите емигранти. Пак по негови изчисления броят на горяните при-
близително е около 1800 души. Относно целите на съпротивата Д. Шарланов 
приема, че „съпротивата е насочена и нейната програмна цел е да се премах-
не съветското господство в България и наложената от Москва комунистическа 
тоталитарна система и възстановяване на Търновската конституция“5. Според 
него в основата на съпротивителното движение лежат идеята и целта „да се 
защити традиционната наша държавност, да се опазят народните ни обичаи и 
традиции от обезличаване като се попречи на съветизацията на България“6. Д. 
Шарланов признава, че основният състав на съпротивата са селяните по места 
– до края на 1947 г. 45 % са селяни, а към 1950–1951 г. до 70%, но не приема, 
че насилствената колективизация е причина за увеличаване на горянските чети 
(1950–1951 г.), тъй като това означава, че „съпротивата има временен и аграрен 
характер“7. 

Според Мариан Гяурски и Константин Касабов общият брой на го-
ряните през периода 1944–1955 г. надхвърля 7000 души, а този в нелегалните 
организации е около 20 000 души. Социално-политическата характеристика на 
участниците във въоръжената съпротива показва, че те са представители на 
различни обществени групи, „хора на средна възраст, улегнали, с установено 
препитание, социално положение и собственост“. Според авторите в горянско-
то движение се включват „най-много представители от средите на селяните“8. 
Проучените от тях документи стоят в основата на следните изводи: горянското 
движение „няма открито изразен агресивен и революционен характер“ и трябва 
да се разглежда преди всичко „като естествена реакция на самозащита“; насо-
чено е към „връщане на установените правови норми в страната отпреди съвет-
ската окупация“; то е явление, „неподдаващо се на времево деление, тъй като в 
него липсва цялостна идеология и/или тактически план“; горянската съпротива 
не придобива масов характер9. М. Гяурски и К. Касабов споделят разбирането, 
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че диверсантските групи са съставна част от въоръжената съпротива. Двамата 
автори определят като условно делението на вътрешна и външна съпротива. Те 
предлагат нов подход в категоризацията на горянското движение, според който 
терминът „горянство“ включва всички, които са се съпротивлявали срещу ре-
жима с оръжие в ръка10. 

Михаил Груев разкрива формите на съпротива на селското население 
по време на колективизацията в началото на 50-те години на ХХ в. в Северо-
западна България. Насилственото коопериране, ограбването на селския труд, 
посегателството върху имота на селските стопани и страхът от репресии са 
сред факторите, които стоят в основата на селските бунтове в региона. В пряка 
връзка със засилване на натиска за влизане в ТКЗС и събиране на задължител-
ните държавни доставки са зачестилите бягства през границата. Фактор, кой-
то влияе върху стабилността по границата в края на 40-те – началото на 50-те 
години и оказва силно въздействие върху разгърналата се селска съпротива, е 
дейността на диверсантските емигрантски групи, намиращи се в пряка зависи-
мост от югославските специални служби. Според М. Груев причисляването на 
въоръжените групи, организирани и ръководени от УДБА, към горянското дви-
жение е проблематично, тъй като по начин на действие те напомнят за помаш-
ките чети, действащи по границата с Гърция. Неговото становище за разлика-
та между тях се състои в това, че мотивите за създаване на въоръжените групи, 
действащи по западната граница, не са на антибългарска основа, както е при 
помашките чети, а на антикомунистическа, поради което се ползват с подкре-
пата на местното население11. 

Сергей Вучков подробно изяснява причините и поводите за премина-
ване в нелегалност на мюсюлманите в Западните Родопи. Той поставя акцент 
върху личните мотиви – възнагражденията, които получават групите от гръцка 
(съответно английска или американска) страна, облагите от местни хора за по-
мощта да напуснат страната или да реализират продукцията си зад граница, 
набезите и присвояванията от местното население, с които са съпроводени пре-
минаванията на границата, което придава политико-криминален характер на 
тяхната дейност12. 

Пламен Стефанов откроява като характерна черта на съпротивата в Ка-
занлъшка околия малобройния състав на нелегалните организации, въоръже-
ните групи и горянските чети, липсата на ръководен център, разпокъсаността 
на техните действия13. Той отделя особено внимание на дейността на групата 
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анархисти-емигранти, които през есента на 1953 г. са спуснати с парашути в 
района на с. Павел баня, Казанлъшко14.

Темата за антикомунистическата съпротива присъства и в изследванията 
на Мартин Иванов. По отношение на числеността на съпротивата той счита, 
че при регистрирани 7000 горяни броят на техните помагачи би трябвало да 
възлиза на 40–50 000 души. Споделя разбирането, че излизането в нелегал-
ност и включването в горянското движение е реакция на повсеместния терор, 
упражняван от режима. Прокарва тезата, че горянското движение е „сбор от 
множество разпокъсани локални центрове на съпротива без спояваща идео-
логическа рамка, структура или видим външен враг в лицето на окупационна 
армия“. Констатира обстоятелството, че „почти не извършват наказателни или 
подривни акции“, а осъществяват предимно „пропагандна и разяснителна дей-
ност сред населението“. Подчертава, че тази „пасивна и изчаквателна тактика“ 
на горянските чети е свързана с осъзнаването на необходимостта от външна 
подкрепа15.

Веселина Янакиева насочва вниманието към организирането и дей-
ността на горянските чети в Сливенско. Според нея причините за възникване-
то на горянското движение трябва да се търсят, от една страна, в осъществя-
ваната политика на насилствена колективизация, непосилните данъчни теже-
сти и задължителни държавни доставки, а от друга, в политическите репресии 
върху привържениците на разтурения БЗНС–НП. Тя определя горянското дви-
жение в Сливенския край като най-масовата проява на поставения извън зако-
на опозиционен Земеделски съюз в сравнение с подобни прояви на съпротива, 
възникнали в други райони на страната16. 

Йорданка Янчева изяснява въпросите, свързани с дейността на Тайната 
антиболшевишка организация – ТАБО от 1949 г., която е една от шестте неле-
гални организации, организирали съпротивата в Кюстендилска околия срещу 
установения държавно-политически режим. Според нея организации от типа 
на ТАБО „са опит и да се повлияе на външни сили за оказване на съдействие 
с цел премахването на комунистите от властта“. Тя приема, че не може да се 
твърди, че този тип нелегални организации „са формулирали достатъчно ясна 
и убедителна теза за развитието на българското общество след евентуалното 
завладяване на политическата власт“17. 

Проблемите, свързани с организацията и действията на войските на МВР 
при ликвидирането на въоръжени нелегални групи, са разгледани от Анка Иг-
натова. На базата на документи, съхранявани в Държавния военноисторически 
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архив, се разкриват подготовката и провеждането на трите най-значими бойни 
операции на Вътрешни войски, осъществени съвместно с Държавна сигурност 
и Народната милиция, за ликвидиране на горянската чета в Сливен през 1951 г., 
въоръжената нелегална група в Айтоския балкан през 1953 г., т.нар. „парашут-
но-диверсантска група“ в района на с. Павел баня, Казанлъшко през 1954 г.18

В областта на научните интереси на автора на настоящия доклад са и 
проблемите, свързани с политическите репресии и антикомунистическата 
съпротива в България. Въз основа на документи, запазени в ДА–В. Търново, 
се достига до извода, че съпротива в различни форми срещу комунистическия 
режим се оказва и в райони от страната, където не е регистрирано мащабно 
горянско движение19. Стремежът да се обхванат различните прояви на противо-
поставяне на властта стои в основата на насочване на вниманието към про-
блема за „вражеските прояви“ в българското училище в края на 40-те – средата 
на 50-те години на ХХ в. и мерките, които се предприемат, от една страна, от 
училищните ръководства, а от друга, от държавните и политическите институ-
ции за тяхното ликвидиране20. 

Николай Проданов посочва необходимостта от диференциране на ан-
тикомунистическите въоръжени групи според това дали са проявление на ка-
тегорично непризнаване на политическата власт или са под ръководството на 
чужди специални власти. Според него е възможно задълбочаване на изследва-
нията върху антикомунистическата съпротива в някои специфични области на 
обществения живот – религия, изкуство, наука и просвета. Той фокусира вни-
манието върху проблема за същността и методите на действие на репресивния 
апарат срещу проявите на съпротива, както и необходимостта от изследване на 
всички силови структури в МВР21.

Направеният общ преглед на историографията, посветена на антикому-
нистическата съпротива в България от средата на 40-те до средата на 50-те го-
дини на ХХ в., дава възможност да бъдат посочени спорните въпроси и нере-
шените проблеми по важната тема за противопоставянето на част от общество-
то на налагането на съветския модел на социализъм в страната. Кои са въпро-
сите, свързани със съпротивата срещу комунистическия режим, които все още 
чакат своето цялостно и обективно проучване? 

1. Основно място в историческата литература е отделено на проблеми-
те, свързани с горянското движение в България. Горянското движение е една от 
формите на съпротива срещу режима. Други нейни форми са създаване на не-
легални организации (невинаги съществуването им е свързано с въоръжена не-
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легална съпротива), разпространение на позиви, саботажи, укриване на храни, 
неизпълнение на задължителни държавни доставки, отказ от участие в ТКЗС, 
разграбване на кооперативно имущество, бягство през границата, отклонение 
от военна служба и др. Не може да се слага знак за равенство между горянското 
движение и антикомунистическата съпротива. Общото понятие е антикомуни-
стическа съпротива, а горянското движение е най-радикалната форма на ней-
ното проявление в България. 

2. В историческата литература се интерпретират по различен начин мо-
тивите, които карат хората да се включват в съпротивата срещу комунистиче-
ския режим. Основателно се задава въпросът във всички случаи на съпротива 
ли стои като мотив осъзнатата цел да се свали комунистическия режим, т.е. 
идейно осмислена ли е тази съпротива? Обективният подход изисква детайлно 
проучване на всеки казус, защото не са малко случаите, когато преминаването 
в нелегалност е проява на инстинкта за самосъхранение, т.е. страхът от пре-
следване от страна на органите на реда. Такова е и становището на М. Иванов: 
„Един от основните мотиви за зараждане на горянското движение е не толкова 
идеологическата обосновка за сваляне на установения режим, а естественият 
инстинкт за самосъхранение в дните на терор“22. В други случаи спонтанната 
съпротива е провокирана от отнемането на необходими за преживяването на 
семейството храни, от посегателството върху частната собственост на хората, 
от насилствената колективизация. В този смисъл не е случаен фактът, че селя-
ните съставляват основната част от контингента на съпротивителното движе-
ние23. 

3. Липсва пълнота и по въпроса за идейните позиции, които отстояват 
участниците в антикомунистическата съпротива. Към този момент няма пу-
бликувани програмни документи, изработени от нелегални организации или 
горянски чети, за да се постигне яснота по въпроса за техните идейни позиции, 
за начина на тяхното организиране и функциониране24. В някои публикации се 
споменава за разработени програмни документи, но няма публикувани таки-
ва25. 

4. Все още няма яснота относно размерите на антикомунистическата 
съпротива. Към настоящия момент публично оповестените данни не дават ка-
тегоричен и пълен отговор на въпроса колко са участниците в нея. Трудно би 
могло да се даде точна информация поради различните форми, чрез които се 
проявява антикомунистическата съпротива. Определена представа за мащабите 
на въоръжената съпротива създават документите на Държавна сигурност (ДС), 
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Вътрешни войски, Гранични войски. Така по обобщени данни на Вътрешни 
войски, през периода 1949–1954 г. те са участвали при ликвидирането на „бан-
дитски групи“ в 78 случая (под формата на засади, блокади, прочистване на 
местности, бунтове, съдействие на гранични войски), при които са убити 14 и 
заловени 51 души. Собствените загуби са представени като 4 убити и 3 ранени. 
В същия доклад се посочва, че само за 1954 г. случаите, в които са действали 
Вътрешни войски са 4226. Според публикувани в историческата литература до-
кументи на ДС: за 1949 г. са регистрирани 168 случая на бандити с 502 лица, 
от които 176 заловени и 14 ликвидирани; през август 1951 г. е посочено, че са 
заловени и ликвидирани горяни и нелегални 1000 лица; към февруари 1952 г. 
се посочва, че на разработка са 1100 горяни и нелегални27. Според сведения на 
МВР към 31 декември 1952 г. е имало 103 нелегални групи с 533 обекта; към 31 
декември 1953 г. – 82 нелегални групи с 412 обекта; към 31 декември 1954 г. 27 
групи със 109 обекта, а към 1 април 1955 г. – 12 групи с 51 обекта28.

5. Сведения за съпротивата срещу открито наложения след 1947 г. кому-
нистически режим трябва да бъдат търсени не само в архивите на МВР, но и 
в тези на съда и прокуратурата, които са част от апарата, осъществяващ нака-
зателната политика на държавата, както и в партийните архиви, тъй като БКП 
установява пряк контрол и ръководство върху работата на държавните органи, 
в това число и репресивните структури на ДС и народната милиция, на съда и 
прокуратурата. Безспорно е, че използването на различни архивни източници е 
гаранция за обективността при изучаване мащабите, формите и особеностите 
на антикомунистическата съпротива в България от 1944 г. до средата на 50-те 
години на ХХ в. Много важно значение за разкриване на различните прояви на 
съпротива срещу режима имат сведенията от съдебната система – колко са под-
ведени под отговорност, по какви обвинения и какви наказания са наложени. 
Обобщаващи данни за периода 1951–1953 г. във връзка с дейността на МВР и 
съда са изнесени в доклад на министъра на вътрешните работи, адресиран до 
Политбюро на ЦК на БКП: 

• През 1951 г. от разследваните 7160 души са осъдени 2360, от които 
на смърт 79 души; в ТВО са изпратени 2167 и са освободени 1789, а 
при останалите следствието е продължено през 1952 г.;

• През 1952 г. от разследваните 3312 души са осъдени 1857, от които 
на смърт 100; в ТВО са изпратени 391 и са освободени 763;
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• За осемте месеца на 1953 г. от разследваните 1509 лица са осъдени 
917, от които на смърт 62; в ТВО са изпратени 113 и са освободени 
213 души29. 

6. Недостатъчно изяснени са въпросите за връзката между съпротивата в 
страната, българската политемиграция и западните държави. В студията на М. 
Гяурски и К. Касабов се отстоява разбирането, че „участието на емигрантските 
организации по характера си е неделима част от тази съпротива“. В този кон-
текст се разглежда дейността на майор Никола Мутафчиев, помашките чети, 
групите на Борислав Атанасов (1948 г.) и Борислав Симеонов (1949 г.). Отде-
лено е място на диверсантските групи, спуснати с парашути през 1951 г. край 
с. Белица, Самоковско, (Младен Младенов, Никола Петков, Кирил Петронов) 
и през 1953 г. в района на с. Павел баня, Казанлъшко (Христо Несторов, Милю 
Иванов, Дончо Караиванов)30. От своя страна М. Груев определя причислява-
нето на групите, организирани и ръководени от УДБА към горянското движе-
ние като „проблематично“31. 

Случаят с групата анархисти-парашутисти, ръководена от Хр. Несторов, е 
показателен за отношението на българската политическа емиграция към съпро-
тивата в България. Съществуващите противоречия сред емигрантите-анархисти 
по въпроса за средствата, методите и съюзниците, с които трябва да се води бор-
бата срещу комунистическия режим, не позволяват на Съюза на безвластниците 
в чужбина (СБЧ) да излезе извън рамката на общите декларации за подкрепа на 
съпротивителното движение в България. Категоричното становище на Хр. Не-
сторов, че трябва да се действа веднага и готовността му да се завърне в страна-
та, за да участва в борбата срещу комунистическия режим, приемайки американ-
ска помощ, стават причина за неговото изключване от СБЧ32.

7. В резултат на изследователската работа на историците, популяриза-
торската дейност на медиите и свидетелствата на репресирани от комунисти-
ческия режим, днес обществото знае за едни от най-мащабните прояви на го-
рянското движение в Сливенско, Русенско, Кюстендилско, Горноджумайско и 
на други места в страната. Каква е картината в районите, където не е регистри-
рано горянско движение? Трябва ли да осмисляме съпротивата срещу режима 
единствено с дейността на нелегалните въоръжени чети? Проучването на до-
кументите в регионалните архиви би дало възможност да се отговори на тези 
въпроси. 

Пример в това отношение е опитът да се съберат и анализират запазени 
архивни свидетелства в ДА–В. Търново, отнасящи се до отношенията власт – 
общество през втората половина на 40-те – средата на 50-те години на ХХ в. 
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Въпреки че в Търновски окръг не действат големи горянски групи, запазените 
архивни документи свидетелстват за съпротива срещу наложената от Комуни-
стическата партия политическа система, проявена в различни форми, разпро-
странени и в други райони на страната33. Тенденцията на увеличаване на дела-
та за престъпления срещу Републиката между 1951 и 1953 г., разглеждани от 
съда, отразява общата картина на активизиране на съпротивата и засилване на 
репресивната дейност на властта в цялата страна през този период. Обоснова-
но може да бъде направен изводът, че властта в Търновски окръг следва обща-
та за страната в годините на сталинизма политика на преследване и наказване 
на хора, противопоставящи се на комунистическия режим34. 

8. Не на последно място, трябва да се изясни връзката между репресив-
ната политика на режима и антикомунистическата съпротива, тъй като перма-
нентното насилие, започнало след 9 септември 1944 г., се разгръща с особена 
сила след 1948 г., когато БКП открито установява монополното си положение в 
държавата и обществото. Репресиите имат своята идеологическа обосновка, а 
управляващата Комунистическа партия ревностно се придържа към оповесте-
ните идейни тезиси. Те се превръщат в необходим инструмент на комунисти-
ческата власт за насаждане на страх в обществото, за смазване на инакомисли-
ето, за обезличаване поведението на отделната личност и създаване податлива 
на внушения, контролирана маса от хора. Репресиите се отличават със своята 
всеобхватност и мащабност – простират се не само върху лицата, свързани с 
додеветосептемврийския режим, но и върху дейците на бившите опозицион-
ни партии и техните семейства, върху средношколската младеж, духовенство-
то, интелигенцията. Репресии съпътстват следваната политика в стопанската 
сфера на обществения живот. Упражняваното насилие поражда и спонтанната 
съпротива, която към средата на 50-те години на ХХ в. постепенно затихва. В 
този смисъл репресиите и съпротивата биха могли да се разглеждат като две 
страни на едно и също явление. Информацията, която се съдържа в различните 
по своя характер архивни източници, трябва да бъде използвана, за да се търси 
отговор на въпроса какво се крие зад многобройните сведения за разкрита вра-
жеска дейност от органите на властта и произнесените от съда присъди – на-
казания за реално осъществена и доказана съпротивителна дейност срещу ре-
жима или преследването на определена цел от страна на властта, свързана със 
създаване на атмосфера на страх, подозрителност и примирение в обществото 
чрез повсеместната политика на насилие и наказателно преследване в духа на 
възприетата на ХVІ пленум на БКП теза за изострянето на класовата борба в 
преходния период от капитализъм към социализъм35. 
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9. Не са достатъчно изяснени в историографията въпросите, свързани с 
участието на младежта, в това число ученици, в антикомунистическата съпро-
тива. Според М. Гяурски и К. Касабов участниците в горянското движение са 
хора на средна възраст, поведението на които трудно може да бъде свързано с 
„каквато и да е форма на младежки революционен романтизъм“36. Всъщност не 
са единични случаите, при които прокуратурата повдига обвинение за включ-
ване в нелегални организации, а съдът издава присъди на младежи на възраст 
между 15–22 години37. Това обстоятелство ни изправя пред въпроса дали уча-
стието на непълнолетни лица в различни форми на съпротива е проява на аван-
тюризъм или е осъзнат избор, мотивиран от несъгласие с идейната и полити-
ческата същност на режима. От друга страна, архивните свидетелства дават 
основание да се дискутира доколко репресивните действия на властта срещу 
младежта могат да се разглеждат като резултат на добре обмислена политика за 
пречупване на свободомислещите и налагане на контрол върху младите хора.

В заключение бих искала да изразя убеждението си, че ние трябва да 
знаем премълчаните истини за недалечното ни минало. Антикомунистическата 
съпротива, масова или не, организирана или спонтанна, съществуваща в раз-
лични форми, е важен белег на установената държавно-политическа система. 
Безспорно всички прояви на несъгласие, неодобрение и отрицание на водената 
от режима политика свидетелстват за трудното и продължително приобщаване 
на определена част от българското общество към наложения сталински модел 
на социализъм. На фона на масовата, безконтролна вълна на насилие, заля-
ла страната през първите месеци след 9 септември 1944 г. и на последвалите 
организирани мерки за ограничаване и ликвидиране на опозицията през пе-
риода 1945–1947 г., всяко едно свидетелство за противопоставяне, независи-
мо от формата, начина и резултатите, е значимо по своята същност. От друга 
страна, няма как да разберем защо комунистическият режим просъществува 
толкова дълго, ако не сме наясно как в продължение на близо десет години 
организирано, хладнокръвно и системно е смазвана и най-малката проява на 
противопоставяне, дори тогава, когато реално липсва такава, подозренията и 
съмненията за замисляне на действия против режима са основание за репре-
сия. Масираният натиск върху българското общество и променената междуна-
родна обстановка през втората половина на 50-те години на ХХ в. се оказват 
една от причините за отказа от открито противопоставяне на комунистическата 
власт и адаптиране към наложената от БКП политическа и стопанска система в 
търсенето на макар и малки зони на самостоятелност и сигурност. 
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ИнтерактИвнИте МетодИ в обУченИето  
(аналИз на постИГнатото със стУдентИте  

в ИсторИческИ ФакУлтет)
Красимира Табакова

Interactive methods in the Education  
(History faculty students achievement analysis)

Krasimira Tabakova

Abstract: With this report, we try to present the work results with the students of 2nd 
course – subject „History and Geography“ and „History and Philosophy“. The „Interactive 
Methods“ discipline was introduced in 2013 and we have a reason to look for both positive 
and critical way in what and how it can be improved. The main task we set ourselves was 
to help students in their future work as teachers. The discipline introduction was consistent 
with various national programs for the modernization of education. Meanwhile we were 
considering the fact that thus will help them in the specific training in other basic subjects. 
The main skills and basic competencies that we develop along with disciplines such as 
Pedagogy, Psychology, AVITE etc., are problem solving, teamwork, critical thinking.

At the same time we stimulate the students’ ability to discover, reveal the invisible 
side in the work of the professional historian - to use published and unpublished historical 
sources from the archive repositories, the application of ICT technology, but also develop 
communication skills and artistry.

Keywords: interactive methods, teaching history, heritage education, history educa-
tion, meaningful and contextualized learning

Идеята да се въведе дисциплината „Интерактивни методи в обучението 
по история“ дойде естествено от цялостното развитие на педагогическата те-
ория и практика, налагането на конструктивисткия модел на обучение и про-
мяната в интересите на подрастващите. В Исторически факултет преподава-
нето на дисциплината е задължителна за студентите от двете специалности по 
шифър 1.3 или Педагогика на обучението по: История и география и История 
и философия. Именно при тях са застъпени проблеми, пряко ориентирани към 
обучението и подготовката на бъдещите учители (Интерактивни методи, Граж-
данско образование, Оценяването в обучението и т.н.). 
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Макар да провеждаме самостоятелен курс по „Интерактивни методи“ от 
три години (през 2011 г. беше открита специалност „История и философия“ 
и след като се направиха частични промени в учебния план на специалност 
„История и география“ беше въведена и тази дисциплина), подобни подходи са 
прилагани и в обучението по Методика, разбира се в рамките на общия курс. 
Това ни даваше възможност преди всичко да покажем модела поне на един 
интерактивен метод. Резултатите бяха обнадеждаващи и затова се тръгна към 
подготовката на самостоятелен курс. Разбира се, в основата си той има практи-
ко-приложен характер, повече правим, дискутираме и представяме. 

Предвид факта, че подготвяме бъдещи учители, другата ни цел е про-
блемът, който разглеждаме, да бъде в тясна връзка с Учебната програма и учеб-
ното съдържание в обучението по история. 

Кое е същественото при интерактивното обучение? Основните ком-
поненти се отнасят до:

• „процедурно“ знание („как“ – методи, способности и умения);
• „логическо“ знание („какво“ – факти, концепции, съждения);
• нагласи (поведение) – отношения, ценности и интереси, които пома-

гат на студента/ученика да реши дали си струва да прави това;
• функционален контекст на знанието – кога и за какво ще се използ-

ва (полезност);
• социален контекст на знанието – хората учат най-успешно чрез взаи-

модействие с другите;
• пълноценност на знанието1.
Кои са основните принципи за организиране на интерактивно обу-

чение?
При работата със студентите водещото е те самите да разберат същност-

та на интерактивните методи, да усвоят стъпките и да почувстват удовлетво-
рението от добре свършената работа. Основните принципи, които трябва да 
се спазват и прилагат, са: самостоятелност, екипност, мотивираност, съзнател-
ност, творческо търсене и фантазия. 

Посочихме, че при използването на интерактивните методи се променя 
мястото и ролята на преподавателя. Той е организатор, наблюдател, коректив 
на действията на студентите/учениците в процеса на учене. Интерактивните 
методи изискват баланс между знания и умения, но заедно с това в процеса на 
обучението да се формират нови връзки и да се достига до нови знания по пътя 
на откривателството и новата придобита информация.

интераКтиВните Методи В оБУчението
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Нека кажем, интерактивните методи не са панацея и това ще го повтарям 
и по-нататък. Основното, най-важното е, че се променя мястото на обучавания, 
който се превръща в активен субект, прави го отговорен за постигнатите резул-
тати, засилва саморефлексията, критичността към себе си, към околните, към 
проблемите, които се изучават. Разбира се, че в хода на прилагането на подобни 
методи се допускат грешки, но те могат да бъдат обсъдени, коригирани и да се 
потърси решение.

Сред положителните страни при използването на интерактивните мето-
ди е фактът, че се стимулира познавателното развитие, формира се чувство за 
отговорност чрез екипната работа, засилва се желанието за сътрудничество и 
подкрепа, оценяват се собствените личностни качества. Без съмнение при този 
тип взаимодействия и общуване се изявяват лидерските и организаторските 
качества на едни, а други осъзнават, че са добри изпълнители. Но в живота не 
могат да бъдат всички лидери, трябва и такива, без които работата винаги ще 
остава недовършена.

При оценяването на интерактивните методи се наблюдават и някои сла-
би страни. Недостатъчното познавателно равнище, различните интелектуални 
възможности, различната степен на участие и принос се срещат и при този тип 
обучение. Екипната работа и добрата организация от страна на учителя/препо-
давателя, погледът върху индивидуалните способности ще мотивира изостава-
щите, ще им позволи да се учат от останалите и един от друг. 

Независимо от характера на интерактивния метод, който ще използваме, 
той трябва да има пряка връзка с учебното съдържание, да разширява предста-
вите, информацията, възприятията, да води до формирането на умения, които 
да намират приложимост в реална среда. Споменатите методи имат често ин-
терактивен характер и могат да се прилагат съвместно с други преподаватели 
(литература, география, химия, биология и т.н.). Затова не бива да пренебрег-
ваме планирането, организацията, контрола, поставените цели в учебните про-
грами и очакваните резултати, макар и по един дискретен начин. 

В дидактическата литература (М. Андреев, Ив. Иванов и др.) се посочват 
различни варианти на интерактивни методи, например обучението като изслед-
ване или проектно-базирания метод, устния метод – изключително полезен за 
разкриване на нови страни от историческия процес. 

Прилагането на интерактивните методи при работата със студентите в 
Исторически факултет дава много добри резултати. Усвоените умения им по-
магат те да бъдат прилагани и при други учебни дисциплини. Тук обаче се 
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опитваме да създадем една приятна, творческа атмосфера, съпътствана от вза-
имно доверие и подкрепа, но същевременно отговорно отношение при изпъ-
лнение на задачите. 

І. Проектният метод
Организацията: В курса се обучават студенти от двете специалности 

„История и география“ и „История и философия“, които се различават по сво-
ите интереси, както и по взаимни контакти. Формираме групи между 4 и 6 чо-
века. Теоретичната подготовка се базира на запознаване с историята на про-
ектния метод и основните изисквания за прилагането му. След съставянето на 
екипа проучвам кои са водещите критерии за формирането му. Изясняваме как-
ви основни принципи се спазват в подобен случай и, разбира се, дискутираме 
ролята на всеки от участниците в екипа, лидерските позиции и организацион-
ните качества. Имам няколко чудесни случая на проявено лидерство, но като 
цяло индивидуализмът е ярко изразен, общуването по и-мейл или „покриване-
то“ на несправилите се с поставената задача присъства във всеки курс.

Изпълнението: Студентите трябва да представят своя „продукт“ в рам-
ките на презентация с не повече от 10–12 слайда, съпроводен с описателно-
аналитичен текст до 15 страници. Той трябва да бъде оформен като статия с по-
зоваванията и коректното цитиране на използваните автори. Разбира се, на този 
етап е важно да се придобият умения за компилиране на изворовия и историо-
графския материал, без баналното „копи-пейст“ и грубо преписване. Учим се 
на коректност и научна етика, която да им бъде полезна в по-нататъшната из-
следователска работа. 

За подготовката на презентацията разчитам на наученото по дисципли-
ната АВИТО. Не винаги обаче подготвените презентации отговарят на моите 
очаквания, което наложи да обърнем внимание и на оформлението им: кратък 
текст с ключови думи; изображения, отговарящи на историческата епоха; цве-
тово оформление на слайда, големина на шрифта и т.н. 

Оценяването: Основните критерии, по които се оценява дадена пре-
зентация и нейното представяне пред аудиторията, са зададени предварител-
но. Това са: да отговаря на зададената тема, научност (коректно използване на 
документите и историографските изследвания), аналитичност, оригиналност, 
прецизност при оформлението на презентацията, представяне (комуникативни 
способности, артистичност). 

интераКтиВните Методи В оБУчението
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Темите: Няколко основни теми сме разработвали през годините, но 
тук ще посочим три, които трайно присъстват: І. Чужди пътешественици за 
българите (ХV–ХVІІ в.); ІІ. Да опознаем и опазим културно-историческото 
наследство на България (туристически маршрути). ІІІ. Българско възраждане: 
Политически групировки през 60-те – 70-те години на ХІХ в. Целта е в хода 
на работата студентите да се запознаят с основната литература по въпроса, за 
да поставят проблема в контекста на историческото развитие. По този начин 
те се опират или подготвят на/по съответната историческа дисциплина, която 
вече са изучили или изучават в момента и им предстои изпит. 

І. Чужди пътешественици за българите (ХV–ХVІІ в.)
1. Основната идея при работата с пътеписите и дневниците на чуж-

дите пътешественици, преминали през българските земи през ХV–ХVІІ в., е 
студентите да се запознаят с другата гледна точка за историята на българите. 
Освен това търсим пряката връзка с лекционня курс „Българските земи през 
ХV–ХVІІ в.“, който се провежда в Исторически факултет. Основната цел е, на 
първо място, студентите да се докоснат до изворите, да се научат да подбират, 
анализират и, разбира се, да представят резултатите от своята работа. На второ, 
обаче, да помислят как да се адаптира информацията съобразно възрастовите 
особености на учениците – на този етап – в горен курс. 

Първоначално се работеше върху определен автор и основните акцен-
ти от информацията, която той дава. Впоследствие, за да бъде по-ефективно и 
за да се постигне по-добър резултат, оформихме няколко подтеми, на които да 
се акцентира: Географията и природните дадености; Стопански живот; Жената 
през погледа на чужденците; Селищата по българските земи; Църквата и рели-
гиозните вярвания на българите; Пътищата като средство за комуникация; Бит 
и всекидневие на българите и др. 

Основните източници са няколко издания, достъпни в Университетска-
та и факултетната библиотеки: Герлах, С. Дневник на едно пътуване до ос-
манската порта в Цариград. Превод М. Киселинчева. С., 1976.; Документи за 
католическата дейност в България през ХVII в. С., 1993; Чужди пътеписи за 
Балканите. Т. 1–8. Състав.: Б. Цветкова, П. Миятев, М. Йонов, М. Тодорова. С., 
1974–1986.

Освен конкретните пътеписи и дневниците, студентите трябва да из-
ползват поне две историографски изследвания, на които да направят кратки 
анотации с основните тези на автора/ авторите, извън уводните статии към из-
данията. По този начин, както посочихме, показват добро познаване на истори-

КраСиМира таБаКоВа



61

ческия контекст, разбират процесите и правят логическа връзка с написаното 
от съответните пътешественици. 

Установихме практиката да се подбират поне по двама автори, на кои-
то всеки екип трябва да се спре и проучи, за да имаме различната гледна точ-
ка. Те могат да бъдат от един и същи период или от различен – напр. ХV в. или 
ХVІ и ХVІІ в. Във втория случай търсим промените, развитието на процеси-
те в българските земи. В една интересна разработка например се разглеждат 
впечатленията на Ханс Дершвам (ХVІ в.) в съпоставителен план с автори от 
по-късен период – Пол Люка и Герхард Дриш от началото на ХVІІІ в. 

Разработките: Наблюдава се значително разнообразие в разработките, 
което се основава на няколко фактора: дали се запознават детайло с източника 
или работят през търсачките в Интернет, дали използват единствено и само 
уводните статии на посоченото съчинение или действително са „пипнали“ 
съчинението и са се запознали самостоятелно с него. Има случаи, когато сту-
дентите подбират пътешественици от различни народности, но от една епоха, 
за да разкрият определен проблем (например: Обликът на българските селища 
през ХVІ в. според чуждите пътешественици).

• Сред предпочитаните пътешественици са: от ХV в. – Бертрандон 
дьо ла Брокиер (1433); Валеран дьо Ваврен (1469); Ханс Шилбергер 
(1476); 

• ХVІ в. – Бенедикт Курипешич (1530–1531), австрийското пратениче-
ство за сключване на примирие; Антон Вранчич (1553); Стефан Гер-
лах – „Дневник на едно пътуване до Османската порта в Цариград“ 
1573–1578 г. (издаден посмъртно 1674 г.); Ханс Дерншвам, немец от 
Северозападна Чехия, търговец, присъединил се към имперската ми-
сия през 1553 г. (когато описва Пловдив или други градове, авторът 
разкрива разрушителната сила на османското завоевание в българ-
ските земи; интересни данни за хигиената и бита на българското на-
селение); Оржие Бусбек (1556–1562), посланик на Австрийския им-
ператор в Цариград; Фридрих Зайден (1598) и др. 

• Други студенти предпочитат различни по народност автори, както 
френски, така и австрийски и английски, за да разгледат техните впе-
чатления за езика, за произхода на българите, за етнонима на име-
то и миналото им. Основните автори са: Ожие Бусбек (1553), Райн-
холд фон Лубенау, Пиер Белон (1547), както и полски пътешестве-
ници. Разбира се, насоката към проблема идва от изследванията на 
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историци като Елена Грозданова, Цветана Георгиева, Свилен Стани-
миров и др. 

• Сред пътеписите от ХVІІ в. са тези на Джон Бърбъри (1664) англича-
нин, секретар на поредното посланичество на Хабсбургската държа-
ва в османския двор, който дава много точна преценка за държавната 
власт в Османската империя, но и за обикновените хора (от потегля-
нето от Лондон през 1664 г. до завръщането две години по-късно). 
Студентите се бяха впечатлили от твърденията на автора, че бълга-
рите са обезкървявани не с бесилки и клади, а чрез изсмукване на 
парите им, чрез постоянната бедност, която държи народите в подчи-
нение, като се търсеше аналогия и със съвременността); Анри Пуле; 
Конрад Хилтенбранд; Георг фон Найшиц и т.н.

Разбира се, качеството на една разработка не зависи от броя на автори-
те, а на добре обмислената предварителна идея, разбирането на документа и 
дълбочината на анализа, който е направен. За пример ще посоча работата на 
група студенти по темата за Християнството в българските земи, като са из-
ползвали пътеписа „Едно старо пътуване през България“ на Джон Бърбъри от 
60-те години на ХVІІ в. Те са се спрели на облика на църквите в българските 
земи, трансформацията на някои християнски храмове в мюсюлмански кул-
тови сгради (например църквата „Св. София“), литургията и използването на 
свещените книги в православните църкви. Понякога студентите прилагат до-
казателствен материал – ксерокопирани страници от самите дневници, върху 
които са изградили своята разработка. 

Ще опиша накратко работата по проекта „Да опознаем и опазим 
културно-историческото наследство“. Обикновено се работи със студенти от 
специалност „История и география“. Предварително се запознаваме със зако-
нодателната рамка за опазването на паметниците на културата, с документите 
на ЮНЕСКО за световното материално и нематериално културно наследство. 
Определяме дидактическите цели при работа с ученици, както и с други целе-
ви групи. Изисквам да се подготвят туристически маршрути с различни участ-
ници: ученици, студенти, пенсионери, чужди туристи, хора с различни профе-
сионални и културни интереси. Прави се пакет от предложения и описание на 
дейностите от заявката, от финансовите страни на предложението до наста-
няването в хотел и опознаване на включените обекти, според икономическия 
профил на групата (а също и малки групи със специфични интереси – рафтинг, 
религиозен туризъм и др.). Подготвят се рекламни материали на български и 

КраСиМира таБаКоВа



63

други езици. Накрая представянето се осъществява на „Панаира на туропера-
торите“, които оценяват цялостния предложен продукт и неговата защита пред 
журита. Не винаги най-добре подготвените проекти печелят. В края пролича-
ва личностният фактор, умението да покажеш добрите страни на своята офер-
та и продукт. Както отбелязвам, при подобни занятия е важна научната страна, 
но в същото време атрактивността, умението да завладяваш аудиторията и пре-
дизвикването на положителни емоции, които остават в съзнанието на участни-
ците, а в бъдеще ще им помогне да разгърнат възможностите си пред своите 
възпитаници, а и колеги.

Всъщност, с този проект се постигат две цели – изготвяне на продукт, 
„продаване“ на продукт – студентите влизат в ролята на мениджъри, туропера-
тори, екскурзоводи, съобразно профила на групата. Получава се доста емоци-
онално и ефектно представление, подплатено със сериозни знания, съчетавай-
ки проектния метод с ролевата игра. В този случай търсим интердисциплинар-
ност и приложение на знанията от двете области – история и география (нау-
ки за земята). 

Ще посоча още един пример. Със студентите от специалност История 
и останалите малки специалности, които посещават лекциите по методика 
(МСЮЕ, Етнология, Архивистика), работихме по проект, свързан непосред-
ствено с дисциплини, които са изучавани и е положен вече изпитът или с та-
кива, на които предстои да се явяват. Една от темите беше „Пътят към осво-
бождението – еволюция или революция“. Екипите се формираха на базата на 
съществувалите през Възраждането политически или други организации – До-
бродетелна дружина, Одеско настоятелство, Туркофилите в Цариград, Униа-
ти, Кръгът около Раковски, ТБЦК, БРЦК. На базата на познатите документи 
студентите трябваше да аргументират своята теза и да я защитават с оглед на 
конкретната историческа ситуация и перспективите за решаване на българския 
политически въпрос. Крайният резултат можем да търсим в няколко посоки – 
подготвяне на презентация – подбор на информация, прилагане на умения, при-
добити при дисциплината АВИТО и Историческа информатика; разгръщане на 
дискусия между различните групи и течения; развиване на комуникативните 
умения; формиране на умения за водене на дискусия и аргументиране на тези и 
т.н. В журито по оценяването бяха включени освен студенти и специалисти по 
история на Българското възраждане – доц. Надя Манолова и гл. ас. Ваня Рачева 
(представянето на продуктите – презентации и кратки филмчета се осъществи 
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в два дни). Освен всичко, работата по този проект помогна на студентите да се 
подготвят и за предстоящия им изпит по История на Българското възраждане.

От казаното и представеното до тук виждаме, че проектно-базираният 
метод има широки възможности за включване на теми и идеи, които слабо са 
засегнати в учебното съдържание. Без да смятаме, че той е единственият възмо-
жен интерактивен метод, основното негово предимство виждаме в:

– самостоятелната проучвателска и практическа дейност; 
– изграждането на комплексни личности – отговорни, критични, с уме-

ние за работа в екип и с възможности за защита на своята лична по-
зиция.

ІІ. Ролеви игри
Както посочихме, студентите с които работим, са от бинарни специално-

сти, не винаги силата им е в областта на историческото знание. Чрез интерак-
тивните методи се стремим да ги мотивираме, да им разкрием изследовател-
ските практики и невидимото от занаята на историка. Времето и пространство-
то, пресечните точки на паметта и съвремеността са сред приоритетите в исто-
рическото образование изобщо. Затова и подборът на методи и техники на ра-
бота със съвременното поколение подлежат на промени. Сред интерактивни-
те методи е и ролевата игра. Обикновено идеята за темата идва от злободнев-
ни въпроси, застанали в центъра на вниманието на обществото, забележителни 
дати от българската история и пр.

Дидактическите игри притежават някои специфични особености – твор-
чество, комуникативност, социализация, естетичност, артистичност. Тук ще 
дам само няколко примера на ролеви игри от последните години. Разбира се, 
определянето на тематиката до голяма степен зависи от интересите на студен-
тите и тяхната готовност да се впуснат в начинанието. През 2014/2015 г. те про-
явиха афинитет към Средновековната българска история и бяха представени 
Сватбите на Иван Асен, Срещата на Симеон с патриарх Николай Мистик във 
Влахернския дворец, Княз Борис пред съда на историята (за и против налагане 
на християнството) и др. През изминалата учебна година (2015/2016 г. – ле-
тен семестър на ІІ курс) се спряхме на Априлското въстание. Предварителните 
знания на студентите, според анкетата, която проведох, определено бяха доста 
семпли. Липсваха трайни знания от изучаваното в гимназията, явно липсваше 
интерес към проблема, независимо от многобройната информация по медиите.

Двата курса – „История и философия“ и „История и география“ се вклю-
чиха с умерен ентусиазъм в подготовката на ролевата игра. Макар темата да 
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бе Априлското въстание, задачите, поставени на отделните екипи, бяха раз-
лични: Събранието в Гюргево; Събранието в Оборище (работи се с мемоарна 
литература, към която трябва да се подходи с доза критичност); Ботевата чета 
(спомени на Ботевите четници); Чуждите журналисти за героизма на българите 
и Българският въпрос на Цариградската посланическа конференция (докумен-
тални сборници с материали). 

Най-добрият предложен сценарий и реализация беше на екипите, пред-
ставили Цариградската конференция. Фактологично беше точно, с извеждане 
на основните акценти от обсъжданите въпроси и проекти. Личностите бяха 
представени интересно от гледна точка на поведение и аргументация на пози-
циите (граф Игнатиев, външния министър Савфет паша, граф Солзбъри; към 
сценария бяха включени документи). 

Положителните страни, които мога да отбележа, са добрата предварител-
на подготовка – запознаване с основните историографски изследвания за съби-
тията, проучване на документите и мемоарната литература. Наблюдаваше се 
добра координация на екипите и подготовка на сценариите с ролите на участ-
ниците. Част от участниците показаха забележителна артистичност, включи-
телно с подготвените аксесоари – знамена, униформи и т.н., а с отличното по-
знаване на основните аспекти от даденото събитие въздействаха емоционално 
върху колегите си.

Слабите страни, които констатирах сред част от екипите, произтичаха 
от обстоятелството, че бяха заложили на фантазията, не и на задълбоченото 
познаване на историческата обстановка. Бяха допуснати груби грешки, напри-
мер, по отношение на участниците в събранието в Гюргево или на Оборище. 
И другият проблем – четенето по време на представянето, което обезсмисля 
идеята за ролева игра.

Освен използването на проектния метод и ролевите игри, работим по 
теми с прилагане на метода на устната история. В случая се правят записи с 
модерните средства (мобилните телефони основно), обработват се и се пред-
ставят. Темите са различни, като една от тях е „Социализмът в паметта на поко-
ленията и последвалата промяна“. Представиха се различни и много интересни 
гледни точки, откроиха се дискусионните въпроси, които се обсъдиха. Основ-
ното, на което се опитах да обърна внимание, беше – толерантност, коректност, 
умение да се води спор чрез аргументи и отстояване на лична позиция. Все пак 
студентите не са обременени от миналото, те са родени и израснали в годините 
на промяната. Другото, което ми направи впечатление е, може би и от соци-
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алния състав на младежите, но не се стигна до крайности и нападки (може би 
слаба заинтересованост, недостатъчна подготовка).

Положителни страни от работата с интерактивни методи:
• Добра работа в екипа с ясно разпределение на задачите и ролите, ко-

ито ще се изпълняват;
• Добра предварителна подготовка на материалите и отлично предста-

вяне на резултата – презентация и писмен текст;
• Открояват се групи, в които има ясно разграничаване на лидера, с от-

лични организационни и координилращи функции;
• При по-висока взискателност и контрол на ръководителя се постигат 

по-високи резултати;
• Част от демонстрациите на проектите и ролевите игри бяха записани 

с камера и впоследствие дискутирахме представянето на всеки екип. 
Проявиха критично отношение, но имаше и много настроение;

• Някои материали намериха място в Интернет. Като пример ще дам 
разработката на Магдалена Джунова от 13 февруари 2016 г. (специ-
алност „История и философия): 

      https://www.bulgarianhistory.org/rubriki/interesni-fakti/chuzhdi-patepisi/. 

Слаби страни: 
• Независимо от оказвания контрол, случва се в разработките да срещ-

на споделени във форумите виждания по някоя от зададените теми 
или преписване от публикувани статии, без достатъчна критичност, 
да не говорим за научен подход. За съжаление, липсата на техниче-
ски средства в СУ и Факултета за установяване на преписвачите, ни 
затруднява. Но това е проблем, който съществува навсякъде (не че е 
успокоително), срещу който трябва да се борим по някакъв начин.

• Трудностите идват от: слабата историческа подготовка или липса на 
заинтересованост; липса на координация между членовете на екипа. 
В подобни случаи се появяват индивидуални разработки, с единстве-
ната цел да се отчете поставената задача (говорим и за лекциите, и за 
семинарните занятия). 

• Комуникативните умения са сред най-слабите страни на студентите. 
Липсва умението да се усвоят и научат 5 страници текст или поне 
на базата на основните идеи да се направи изложение без листове и 
четене пред аудиторията.
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• Направата на една презентация не е интерактивен метод. При пред-
ставянето на крайния продукт проличава доколко между студенти-
те е съществувало взаимодействие и действително е постигната ин-
теракция. 

• При ролевите игри са по-рядко случаите на проявена артистичност 
и действително изиграване на ролята. Разбира се, има и изключения, 
които мотивират останалите. 

бележкИ
1  Kerka, S. Constructivism, Workplace Learning, and Vocational Education. // ERIC Digest 1997.
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воспИтанИе наЦИоналЬно-ГражданскоЙ 
ИдентИчностИ россИЙскИХ ШколЬнИков  

И обЩее ИсторИческое образованИе
Евгений Вяземский

Bringing up of Russian schoolchildren’ civic identity  
and common history education

Evgeny Viazemskiy

Abstract: The author articulates pedagogical approaches to implementation of the 
priorities of state educational policy in the sphere of common History education and offers 
strategies to bringing up of Russian schoolchildren’ civic identity based on the implementation 
of educational  potential of general content of History education and value-based educational 
process.

Keywords: civic identity, the state educational policy, Federal State Educational 
Standard, History- Culture standard, value-based educational process.

В постсоветской России произошли крупнейшие социальные перемены, 
что обусловило как позитивные, так и негативные явления. С одной стороны, 
получили развитие процессы социальной трансформации в различных сфе-
рах общественной жизни, развивается диалог культуры народов России, наша 
страна заняла достойное место в мировом сообществе. Все это повышает со-
циальный запрос на духовно-нравственную, творческую, деятельную, развива-
ющуюся личность. С другой стороны, происходит резкое социальное расслое-
ние, девальвация нравственных идеалов, криминализация общества, пропаган-
да насилия в средствах массовой информации. На рубеже ХХ–ХХI вв. Россия 
пережила демографическую и ценностную катастрофу. 

Эти явления оказали отрицательное влияние на общественную нрав-
ственность, гражданское самосознание, на отношения людей к обществу, го-
сударству, человека к человеку. Распад Советского Союза, стержневой основой 
которого была советская идеология, девальвация прежних ценностных ори-
ентиров, объединявших людей в единую историко-культурную и социальную 
общность, сформировали новую общественную атмосферу, новый идеологи-
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ческий контекст. В обществе образовался дефицит нравственных ценностей, 
позитивных норм, обеспечивающих общественную гармонию. Это состояние 
социологи обозначают термином „аномия“. Согласно Эмилю Дюркгейму, ано-
мия – это состояние общества, при котором наступает дезинтеграция, распад 
системы ценностей и норм. 

Эти же процессы затронули систему образования, особенно историче-
ского и обществоведческого. Глубокие изменения произошли и продолжаются 
в сфере воспитания и социализации молодых граждан России. Ценности стар-
шего поколения в период социальной трансформации теряют актуальность для 
молодежи. Нарушается культурная преемственность поколений. Вследствие 
этого растёт подростковая преступность, детская безнадзорность и наркома-
ния, снижается общая культура молодежи. В её среде приобретают популяр-
ность националистические лозунги. 

В 2000-е годы в российском обществе сформировалось убеждение в необ-
ходимости позитивной социализации молодежи на основе традиционных нрав-
ственных ценностей, культурной преемственности, патриотического самосо-
знания, потому что духовное единство народа является главным фактором раз-
вития страны, общества, государства. Ключевая роль в духовно-нравственной 
консолидации российского общества и укреплении социальной солидарности 
принадлежит системе общего образования, общеобразовательной школе.

Вместе с тем социально-экономические условия в стране, углубление со-
циальной дифференциации, разнонаправленные процессы в сфере образова-
ния затрудняют реализацию российской школой своей миссии –создания пе-
дагогических условий для социализации, воспитания молодых граждан Рос-
сии, формирования российской гражданской идентичности, понимаемой как 
отождествление себя со своей страной, причастность к судьбе своей Родины.

Столкнувшись с глобальными вызовами современности, общеобразова-
тельная школа, как считает ряд экспертов, утратила монополию на образова-
ние и социализацию детей, не научилась опираться на изменившиеся механиз-
мы взросления и семейного воспитания. Система образования не успевает об-
новляться, чтобы отвечать на культурные и социальные изменения, на новые 
потребности семьи и детей.

Экспертное сообщество считает, что общими причинами нерешенных 
проблем в сфере образования является неразвитость системы поддержки ран-
него развития детей, ограниченное предложение услуг дошкольного образо-
вания, снижение профессионализма педагогического корпуса, рост межрегио-
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нальных и межшкольных различий в качестве образования, стагнация системы 
дополнительного образования и воспитания. Образование перестало выпол-
нять функцию социального лифта, оно начинает воспроизводить и закреплять 
социальную дифференциацию. Сеть образовательных учреждений не соответ-
ствует особенностям расселения, а содержание и формы образования – изме-
нившимся запросам населения. При этом механизм обновления содержания 
образования через введение новых стандартов недостаточно эффективен.

По мнению авторитетных экспертов, в России не завершены институ-
циональные реформы в сфере образования. Содержание и объём социальных 
обязательств государства в сфере образования недостаточно конкретизирова-
ны. Система образования „устала“ от постоянных изменений и новых инициа-
тив, усиливается имитация реформ. 

Названные тенденции актуализируют потребность интеграции усилий 
государства и общества по воспитанию молодых граждан. Ключевая роль в 
этом процессе отводится общеобразовательной школе России. Эти идеи сфор-
мулированы в ряде ключевых документов государственной образовательной 
политики (включая закон „Об образовании в Российской Федерации“, ФГОС 
общего образования). 

В процессе разработки ФГОС, „Стратегии развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года“ были сформулированы ключевые 
направления гражданского и патриотического воспитания, формирования рос-
сийской идентичности молодежи. К приоритетным направлениям отнесены 
процессы формирования целостного мировоззрения, российской идентично-
сти, уважения к своей семье, обществу, государству, к духовно-нравственным 
и социокультурным ценностям, национальному культурному и историческо-
му наследию, стремления к его сохранению и развитию; создание условий для 
воспитания активной гражданской позиции и гражданской ответственности, 
основанных на традиционных культурных, духовных и нравственных ценно-
стях российского общества, повышение знаний и способность ответственно 
реализовывать свои конституционные права и обязанности.

Смысл базового понятия „идентичность“ близок к тому, что обычно 
понимается под самосознанием, как коллективным, так и индивидуальным. 
Идентичность – это ощущение принадлежности или связи с той или иной об-
щностью (народом, страной, коллективом, национальностью), культурой, тра-
дицией, идеологией. У каждого человека есть целый набор идентичностей, 
определяемых его возрастом, полом, профессией, семейно-родственным и дру-
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жеским кругом общения. Одна из наиболее значимых идентичностей – граж-
данская идентичность (связь со страной, большой и малой родиной), кото-
рую часто отождествляют с патриотизмом. Для обозначения связи со своей эт-
нической общностью, культурой и языком применяется понятие этническая 
идентичность. В массовой практике этническую идентичность иногда называ-
ют национальной идентичностью. Особенно часто это происходит тогда, когда 
народы отождествляют себя с нациями. Гражданская и этническая идентично-
сти часто как бы накладываются друг на друга, сосуществуя одновременно и 
почти совпадая. Понятие политической идентичности близко по своему смыс-
лу к понятиям „политическая идеология“ и „политическое самосознание“, но 
не тождественно им. Таким образом, идентичности – это своего рода система 
культурно-исторических координат, которые формируются обществом и непо-
средственно каждым человеком, они могут изменяться или подвергаться кор-
рекции в зависимости от политических, культурно-исторических, социально-
психологических и других факторов.

С понятием „идентичность“ тесно связано понятие „историческое со-
знание“, которое представляет собой совокупность идей, взглядов, представле-
ний, чувств, настроений, отражающих восприятие и оценку прошлого во всем 
его многообразии, характерных как для общества в целом, так и для различ-
ных социально-демографических, социально-профессиональных и этносоци-
альных групп, а также для отдельных людей. Историческое сознание являет-
ся сложным феноменом, включающим память, знание, переживание, осозна-
ние прошлого.

Для каждого человека, группы, социального слоя характерно причудли-
вое сочетание некоторых научных и повседневных (бытовых) представлений 
о всеобщей истории, истории России, истории своего народа, города, села, се-
мьи. Историческое сознание охватывает и важные, и случайные события, впи-
тывает в себя как систематизированную информацию, в основном через систе-
му образования, так и неупорядоченную (через СМИ, художественную литера-
туру, кинематограф и т.п.), ориентация на которую определяется особыми ин-
тересами личности. Немалую роль в функционировании исторического созна-
ния играет случайная информация, часто опосредованная культурой окружаю-
щих человека людей, семьи, а также традиции, обычаи, которые несут в себе 
определенные представления о народе, стране, государстве. 

Для формирования идентичности большое значение имеет также исто-
рическая память. Если самосознание, ценности россиян старшего поколения в 
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значительной степени определяются общим советским прошлым, которое для 
многих россиян все еще актуально, то история России в составе СССР в ХХ 
веке уже не является фактором, формирующим самосознание современной мо-
лодежи. Поэтому вопросы сохранения исторической памяти россиян, которая 
является основой культурной преемственности поколений, национально-граж-
данской идентичности, приобретают сегодня особую значимость. 

Историческая память – набор передаваемых из поколения в поколение 
исторических сообщений, мифов, субъективно преломленных рефлексий о со-
бытиях прошлого, особенно негативного опыта, угнетения, несправедливости 
в отношении своего народа. Историческая память – это совокупность донауч-
ных, научных, квазинаучных и вненаучных знаний и массовых представлений 
социума об общем прошлом. Историческая память – важнейшая составляю-
щая самоидентификации индивида, социальной группы или общества в целом. 
Историческая память проявляется в привычках, быту, культуре, в отношении 
к другим народам, в политических предпочтениях, стремлении к независимо-
сти; может содержать цивилизационные архетипы и архетипы, свойственные 
только этому данному этносу. Она является видом коллективной (или социаль-
ной) памяти. Подчеркнем, что историческая память – это определенным обра-
зом сфокусированное историческое сознание, которое отражает особую значи-
мость и актуальность информации о прошлом в тесной связи с настоящим и 
будущим. 

Историческая память, по сути, является выражением процесса организа-
ции, сохранения и воспроизводства прошлого опыта народа, страны, государ-
ства для возможного его использования в деятельности людей или для возвра-
щения его влияния в сферу общественного сознания. Историческая память не 
только актуализирована, но и избирательна – она нередко делает акценты на 
отдельные исторические события, игнорируя другие. 

Ученые утверждают, что актуализация и избирательность исторической 
памяти в первую очередь обусловлены значимостью исторического знания и 
исторического опыта для происходящих в настоящее время событий и про-
цессов, и возможного их влияния на будущее. Историческая память нередко 
персонифицируется. Через оценку деятельности конкретных исторических 
личностей формируются впечатления, суждения, мнения о том, что же пред-
ставляет особую ценность для сознания и поведения человека в данный период 
времени.

еВГений ВЯЗеМСКий
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Историческая память мобилизуется и актуализируется в сложные пери-
оды жизни нации, общества или какой-либо социальной группы, когда перед 
ними встают новые трудные задачи или создается реальная угроза самому их 
существованию. Переживаемый нашей страной период становления постсо-
ветской российской государственности, формирования российской нации, на-
ционально-гражданской идентичности (самосознания) россиян является имен-
но таким периодом со свойственными ему проблемами.

Существенное влияние на историческую память оказывают СМИ, мемо-
риальная политика государства, историческое образование, другие факторы и 
условия. В свою очередь историческая память влияет на формирование иден-
тичности, самосознания человека, доминирующие представления о значимо-
сти конкретных событий, восприятие исторического опыта в целом. То есть 
историческая память является феноменом, теснейшим образом, связанным с 
реализацией целей исторического образования. Но значительная часть педаго-
гов не имеет необходимых в этой сфере знаний и компетентности.

Политический класс, значительную часть общества, педагогов, волнует 
вопрос об интерпретации прошлого нашей страны, вопрос о том, какой образ 
России формируется у молодежи и школьников. Но в педагогической науке и 
практике эти вопросы пока еще не получили должного осмысления. Необходи-
мо учитывать, что восприятие обществом своего прошлого и различные вер-
сии прошлого – предмет обсуждения не только для историков и социологов, но 
и актуальная тема общественно-политических дебатов. Обращение к опреде-
ленному образу прошлого, использование исторического ресурса в определен-
ных целях и контекстах – мощный политический инструмент, к которому при-
бегают политические партии, общественные организации, политические ли-
деры. 

Российская школа, педагогическая наука и практика не могут оставать-
ся в стороне от осмысления сущностных вопросов исторического прошло-
го нашей страны, дискуссионных вопросов новейшей истории России, пото-
му что они являются базовыми для формирования российской национально-
гражданской идентичности. Диалог с прошлым – фактор развития любой ци-
вилизации. Подчеркнем, что формируемый у молодежи образ прошлого ста-
новится нормой её собственного представления о себе и формирует её реаль-
ное поведение. 

Мировой опыт показывает, что инструментами формирования граж-
данской идентичности, помимо учебников истории и других дидактических 
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средств обучения, являются государственные ритуалы и памятные даты. К ним 
также можно отнести гражданские и религиозные обряды, связанные с исто-
рической памятью; памятники, мемориалы, мемориальные доски и памятные 
знаки; музейные экспозиции, отдельные выставки; переименования улиц; за-
коны, законодательные инициативы, закрепляющие определенные трактовки 
исторических событий (мемориальные законы); законы о льготах участникам 
исторических событий (например, ветеранам Великой Отечественной войны); 
ведомственные акты, регулирующие работу архивов, мемориальных органи-
заций; документы государственно-общественных организаций, определяющие 
содержание общего исторического образования (в частности, разработанный 
по поручению Президента РФ В. В. Путина „Историко-культурный стандарт“); 
статусы и звания участников символически значимых событий (ветераны, ге-
рои, признанные жертвы репрессий, города-герои и т.п.), награды и премии; 
пенсии и иные выплаты ветеранам событий, жертвам репрессий и пр. В сфе-
ре образования и культуры к инструментам формирования идентичности отно-
сятся художественная и медийная репрезентация исторической памяти: филь-
мы, телепрограммы, книги, театральные постановки, интернет-проекты; пу-
бличные заявления, содержащие интерпретации исторических событий, пу-
бликации в СМИ, вызвавшие дискуссии; регулирование статуса архивов и пра-
вил доступа к документам; мемориальные акции: митинги, акции поддержки 
и протеста, в том числе сетевые кампании; открытые письма, сбор подписей; 
аналитические публикации по проблемам исторической политики, вызвавшие 
наибольший общественный резонанс; публичные конкурсы на исторические 
темы; финансирование инициатив, связанных с интерпретацией истории и др.

Преодоление существовавшей в авторитарных обществах ХХ века „офи-
циальной“ (государственной) интерпретации прошлого, признание существо-
вания в массовом сознании конкурирующих „воспоминаний о прошлом“ ак-
туализировали обсуждение проблемы воспитания гражданской идентично-
сти молодежи. Эта проблема актуальна для преподавателей истории, класс-
ных руководителей, воспитателей, руководителей исторических и краевед-
ческих клубов, школьных музеев и других педагогов в системах основного и 
дополнительного образования, внеурочной деятельности. Педагоги должны 
стать компетентными профессионалами в вопросах формирования и воспита-
ния национально-гражданской идентичности школьников, научиться находить 
эффективные средства, аргументы, понятные школьникам, их родителям, при-
емлемые для общества в целом. 

еВГений ВЯЗеМСКий
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Отечественная история обладает огромным нравственным, воспитатель-
ным, развивающим потенциалом, который может и должен стать источником 
ценностного развития российской молодежи. Проектирование и реализация 
современного исторического образования должно осуществляться с опорой на 
социокультурный и аксиологический потенциал отечественной истории. Изу-
чение отечественной истории должно способствовать формированию целост-
ного исторического мышления школьников, ценностного отношения учащихся 
к историческим деятелям, процессам и явлениям, формированию патриотиче-
ской позиции, гражданственности и межнациональной толерантности школь-
ников. В условиях геополитических вызовов современности изучение исто-
рии не должно способствовать формированию у школьников идеологии на-
циональной обособленности. В историко-культурном стандарте подчеркнуто, 
что прошлое России следует рассматривать как неотъемлемую часть мирового 
исторического процесса. 

Эти подходы сформулированы в документах образовательной политики 
и, в частности, в Концепции нового учебно-методического комплекса по оте-
чественной истории, составной частью которой является историко-культурный 
стандарт. Корректировка концептуальных подходов к преподаванию исто-
рии влечет за собой совокупность актуальных задач по совершенствованию 
учебно-методического и информационного обеспечения образовательного 
процесса, форм и методов воспитательной работы, в частности – по форми-
рованию гражданской позиции современных школьников. Совокупность дан-
ных задач нуждается в глубоком осмыслении и заинтересованном обсуждении 
в профессиональной педагогической среде.

Не умаляя воспитательных возможностей других социально-
гуманитарных дисциплин („Право“, „Экономика“, „География“ и др.), подчер-
кнем особую значимость учебного предмета „История“ для реализации в шко-
ле ценностно-ориентированного образовательного процесса. Содержание кур-
са отечественной истории и адекватный ему комплекс разнообразных форм и 
видов познавательной деятельности в максимальной степени ориентированы 
на реализацию ценностного подхода, так как нацелены на освоение обучающи-
мися различных идеалов и норм, закрепленных в опыте человечества. В этой 
связи воспитательный потенциал истории следует рассматривать как реализу-
емую в учебной и внеурочной деятельности совокупность средств, условий и 
возможностей субъектов образования, способствующую становлению опреде-
ленных социально- и личностно-значимых качеств (гражданственность, нрав-
ственность, трудолюбие, ответственность и целеустремленность и др.).
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Вместе с тем важно понимать, что воспитательный потенциал истори-
ческого образования является лишь средством для организации сложнейше-
го по своему содержанию образовательного процесса. Он может быть реализо-
ван лишь в специально созданных педагогических условиях, которые учиты-
вают устремления и характерные личностные проявления школьников, спец-
ифику личностно-значимой для них микросреды, предполагают формирова-
ние субъектной позиции каждого обучающегося, содействуют личностному 
развитию, приобщают к культуре социального бытия во всех ее проявлени-
ях, ориентируют на усвоение и принятие социально-значимых норм и ценно-
стей. Только в таких условиях может быть обеспечено полноценное духовно-
нравственное развитие школьников, т.е. последовательное расширение и укре-
пление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 
человека оценивать и сознательно выстраивать отношение к себе, другим лю-
дям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.

Вопросы социализации каждого школьника, воспитание его патриотиче-
ской позиции, гражданской идентичности, требуют от педагогов знаний отече-
ственной истории и культуры, профессионализма в умении применять разноо-
бразные формы и методы воспитательной работы. Реализация программы „Па-
триотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 гг.“ 
предполагает консолидацию усилий семьи, общества и государства в создании 
условий для укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории 
и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспи-
тания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жиз-
ненную позицию. Успешная реализация этой программы во многом зависит от 
заинтересованной позиции, гражданских качеств и профессионализма педаго-
гов.
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сИстеМностЬ в ШколЬноМ ИсторИческоМ 
образованИИ: насколЬко достИжИМа задача 

(разМЫШленИЯ на прИМере УкраИнЫ)
Ирина Костюк

Wholeness in school history education: how to achieve a task 
(reflections on the Ukraine example)

Irina Kostyuk

Abstract: The article is dedicated to the issue of the possibility to realize the declared 
as a task the systematic approach to the history education despite the inevitable limitation 
and fragmentation of historical knowledge what could be put to the curriculum. What kind 
of requirements of the volume and the criteria of selection of content and other didactic 
goals of history teaching should be carried out for the holistic vision of the past by students 
in the end of school learning of History? How to build the optimal ratio of content and 
activity components in the curriculum, given the limited learning time and contemporary 
information challenges with the request of the achievement of the key substantive and general 
competencies that are relevant to the 21st. Additionally the possibilities of an integrated 
study of the History, Literature, Geography, Civic education for the comprehensive view of 
past are in issue.

Key words: Ukrainian school education, History education, curriculum, approaches to 
content selection and chronological competence, consistency of content, thematic approach, 
crosscurriculum connections

И если меня спросят, почему я всю свою жизнь потратил  
на исследование истории, я скажу: „Для удовольствия“.  

И это самый правильный ответ, и, конечно же, самый откровенный.
Арнольд. Дж. Тойнби1

В Украине провозглашена реформа образования, которая предполагает 
создание „Новой украинской школы – пространства образовательных возмож-
ностей“2. Давно очевидно, что старая знаниецентричная модель постсоветской 
школы не работает, однако именно в последние два-три года  не только недо-
вольство учителей процессом школьного образования, но и негодование роди-
телей по поводу его результатов стимулировали общественную дискуссию о 
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школьной реформе. Вполне ожидаемо, что в основу нового подхода положе-
ны общеевропейские рекомендации овладения ключевыми компетентностями 
программы развития образования в течении всей жизни3. Пока трудно сказать, 
насколько удачным будет это заимствование, поскольку реформа только нача-
лась, предполагается довольно длительная ее имплементация с изменением 
законодательного поля и, конечно же, созданием нового куррикулума, новых 
учебников или другого типа учебно-методических материалов, планируемой 
тотальной переподготовкой учителей.

В условиях предполагаемого коренного изменения подходов к общему 
школьному образованию возникают (и продолжаются) дискуссии о наполне-
нии новых программ обучения. Украинское школьное образование последние 
четверть века продолжало советскую традицию, частью которой было требо-
вание к школе дать „систематические и глубокие знания основ наук“. Однако в 
условиях накопления информации, перенасыщенности программ и учебников 
теоретическим материалом, инфляции методов простой передачи знаний, хро-
нической и увеличивающейся нехваткой учебного времени на деятельностную 
составляющую обучение украинских школьников все больше превращается 
в накопление ничем не связанных фактов, которые никак не укладываются в 
цельную картину мира. Признавая, что информации вокруг школьника стано-
вится очень много, тем не менее остается вопрос о том, можно ли дать некую 
систему этих знаний и представлений. Исходя из определения системы как со-
вокупности элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, не-
коей целостности, полагаю, что системность является важным требованием к 
построению содержания школьного образования. Попробуем поразмышлять о 
том, возможна ли и насколько системность школьного курса истории. 

Для меня выглядит неопровержимым, что чтобы говорить с учениками 
про историю, необходимо прежде всего достичь настоящей эмоциональной и 
интеллектуальной заинтересованности прошлым – собственным, своего окру-
жения, мира материальных вещей и мира идей, своей страны, мира вообще. 
По-видимому, все же стоит ставить вопрос, чем стоит заниматься в первую 
очередь: формированиeм в сознании школьников системы исторических зна-
ний или обучением информационной стратегии их получения. Данностью яв-
ляется то, что вырастая в обществе массового потребления, в том числе инфор-
мационного, дети во внеурочной среде постоянно сталкиваются с „историей“ 
– благодаря так называемым воспитательным мероприятиям, празднованию 
общественно-значимых юбилеев, через телевидение, (не)высказанное отноше-
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ние родителей или ближайшее окружение, иногда рекламу4. К сожалению или 
к счастью, в условиях ограниченности учебного времени как общей пробле-
мы школьного образования и информационного перенасыщения ни школьный 
учитель, ни школьный учебник (основные трансляторы учебной программы 
как некоей системы знаний) не обладают монополией на знания о прошлом5. И 
учебник становится не просто не единственным источником  информации, но 
и не предпочитаемым6. Рынок предлагает и настольные игры с историческим 
содержанием, и комиксы, причем на довольно серьёзные темы, и художествен-
ные фильмы, в которых авторы достаточно вольно обходятся с историческими 
фактами, и компьютерные игры-стратегии с историческим антуражем. Однако 
проблема в том, что учителя не всегда знают их содержание и могут разговари-
вать с подростками на равных, чтобы объяснять контекст и обращать внимание 
на (не)соответствие событий игры, фильма историческим фактам. 

В Украине пока существуют традиционные подходы к организации 
школьного курса истории. История как предмет вводится для изучения в ос-
новной школе и заканчивается в старшей. В 5 классе (для детей 10–11 лет) 
предлагается „Вступление в историю Украины“ как пропедевтический курс, 
который существует в двух вариантах: как экстракт всего содержания после-
дующего хронологического изложения и как введение в историю – отрасль 
знаний. Второй вариант менее распространён, вызвал много дискуссий, 
в частности, упреки в том, что давал мало информации по отечественной 
истории (что не соответствует действительности). С 6 класса (11–12 лет) по 
11-й (16–17 лет) предлагается так называемый систематизированный курс 
всемирной и отечественной истории, который построен на жестко хроноло-
гическом и страноведческом (в случае с всемирной историей) принципах. 
До последнего времени такой линейный подход к построению содержания 
не вызывал широких сомнений ни в учительской, ни в академической сре-
де. Предполагалось, что такое изучение прошлого и дает систематические 
знания и понимание. Например, возьмем названия теми и подтем из курса 
истории Украины для 7 класса: 
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Раздел III. Киевское государство (Русь - Украина) во второй половине ХІ–пер-
вой половине ХІІІ ст. (5 часов)

Содержание учебного материала Государственные требования к уровню  
общеобразовательной подготовки учащихся

Правление Ярославовичей. По-
ловцы. Любецкий съезд князей. 

Правление Владимира Мономаха 
и его сына Мстислава Великого. 

Раздробленность Киевского госу-
дарства. Киевское, Переяславское и 
Черниговское княжества в середине 
XII–первой половине XIII века. 

Политическая и социально-эконо-
мическая жизнь. 

Галицкое и Волынское княжества 
во второй половине XII века. Ярос-
лав Осмомысл. 

Культура Руси во второй половине 
XI–первой половине XIII века.

Практическое занятие:
„Поучение детям“ Владимира Мо-

номаха – кодекс наставлений княже-
ской семьи“ /„Слово о полку Игоре-
ве“ как исторический источник“ (на 
выбор учителя).

Ученик/ученица:
• показывает на карте территории кня-

жеств времен раздробленности Киев-
ского государства (Руси – Украины) и 
половецкие земли;

• характеризует положение Киевского 
государства (Руси – Украины) во вре-
мя правления преемников Ярослава 
Мудрого; особенности политической и 
социально-экономической жизни кня-
жеств времен раздробленности; отно-
шения половцев с Русью;

• определяет причины и последствия 
княжеских усобиц; половецких набе-
гов; Любецкого съезда князей;

• высказывает суждения о деятельности 
Ярославичей, Владимира Мономаха, 
Мстислава Великого, Ярослава Осмо-
мысла;

• называет годы правления князей из-
учаемой эпохи; дату Любецкого съезда 
князей; дату первого письменного упо-
минания названия „Украина“.

Принимая во внимание, что после изменений программ в 2012 году стали 
обязательными так называемые практические работы, на которых предусмо-
трена отработка навыков чтения и анализа исторических источников разного 
типа, на изучение предложенного в таблице материала в классе (!) предполага-
ется четыре порции времени по 45 минут. Очевидно, что такая нагрузка содер-
жанием предполагает „бегство по фамилиям и датам“ в классе и колоссальные 
усилия школьников 12–13 лет разобраться со всем остальным дома. Учитывая 
качество учебников, прежде всего количество страниц на каждый параграф, 
можно предположить, и это видно эмпирически, что большинство детей спо-
собно запомнить лишь некоторые фрагменты учебного материала. Самые ста-
рательные выучат не только даты правления и картографические данные, но 
и готовые(!) выводы об исторических деятелях. Что касается характеристи-
ки социально-экономической и политической жизни княжеств двухсотлетней 
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продолжительности, то очевидным для меня выглядит низкая вероятность до-
стижения этого требования программы за такое количество учебного времени. 
Вызывает дополнительный вопрос то, что тема про культуру не отображена в 
правой части таблицы, и учитель может с полным правом ограничиться толь-
ко пролистыванием параграфа. Есть дополнительные возможности обучения 
во время выполнения практической работы, однако и здесь явная опасность 
слишком сложного текста и неготовности учеников этого возраста анализиро-
вать источники такого вида. Кроме того, нарушен принцип межпредметных 
связей, поскольку изучение выдающегося памятника древнерусской литерату-
ры „Слова о полку Игоревом“ предусмотрено курсом украинской литературы в 
более широком объеме, но! в 8 классе. Таким образом, изучение этой темы тре-
бует и от учителя, и от школьников только репродуктивного способа усвоения 
содержания без возможности использовать разнотемповую и разноуровневую 
деятельность на уроке.

Приведу еще один пример – из программы параллельного курса всемир-
ной истории для того же 7 класса:

Раздел III. Европейское общество и государства в X–XV веках. (8 часов)

Содержание учебного материала Государственные требования к уровню об-
щеобразовательной подготовки учащихся

Походы викингов и их завоевания.

Крестовые походы. Государства 
крестоносцев. Духовно-рыцарские 
ордены.

Практическое занятие:
„Последствия Крестовых походов“.

Средневековые государства: от 
раздробленности к сословно-пред-
ставительской  монархии.

Франция в ХІ–ХV вв. Филипп IV 
Красивый. Столетняя война.

Англия в ХІ–ХV вв. Вильгельм I 
Завоеватель. Генрих II Плантагенет. 
„Великая хартия вольностей“. Война 
роз.

Ученик/ученица:
• показывает на карте территории ука-

занных государств, направления по-
ходов викингов, Крестовых походов, 
этапы Реконкисты, места основных 
сражений Столетней войны;

• называет хронологические рамки по-
ходов викингов, нормандского заво-
евания Англии, Крестовых походов, 
Реконкисты, образование королевства 
Испания, Столетней войны; даты обра-
зования Священной Римской империи, 
созыв английского парламента, Гене-
ральных штатов во Франции;

• описывает походы викингов, Первый и 
Четвертый Крестовые походы, основ-
ные битвы Столетней войны, подвиг 
Жанны д’Арк;
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Священная Римская империя. От-
тон. Внешняя политика германских 
императоров. Фридрих II Штауфен.

Итальянские торговые республики 
(Генуя, Венеция). 

Реконкиста. Образование королев-
ства Испания. Изабелла I, Фернандо II.

• характеризует Первый и Четвертый 
Крестовые походы, результаты нор-
мандских завоеваний, Реконкисты, ита-
льянской политики германских импе-
раторов; итальянские торговые респу-
блики; процесс становления сословно-
представительской монархии;

• определяет причины и последствия 
Крестовых походов, Столетней войны; 
основные направления деятельности 
указанных исторических деятелей;

• объясняет и использует понятия „ви-
кинги“, „феодальная раздробленность“, 
„Крестовые походы“, „духовно-рыцар-
ские ордена“, „парламент“, „сослов-
но-представительная монархия“, „кор-
тесы“, „Генеральные штаты“, „сейм“, 
„Реконкиста“, „Столетняя война“, „Зо-
лотая булла“, „торговые республики“.

Как видим, на это содержание предлагается чуть больше уроков – целых 
8. Однако также вызывает большие сомнения в возможности адекватного из-
учения такого объема материала, еще и на такой „систематической“ основе. 
Почему я взяла в кавычки слово, которое вынесено в название статьи? Потому 
что уверена, и это подтверждается собственной педагогической практикой и 
профессиональным общением с коллегами, что даже в более старшем возрасте 
изучение материала такого объема и насыщенности при таком ресурсе учеб-
ного времени не может дать действительно целостной картины прошлого в 
данный период времени во всех соотношениях, связях и совокупности элемен-
тов. При всей декларируемой и кажущейся последовательности и полноте ос-
вещения исторического материала в таком виде составителями программы не 
осознается неминуемая фрагментарность полученного школьниками знания и 
отсутствие у них каких-либо умений и навыков упорядочить эту картину про-
шлого. Опять же, те географические знания, которые могут помочь учащимся 
легче и быстрее усвоить исторический материал, предлагаются школьникам 
в совершенно несвязанных по времени и методам обучения формах. Для эко-
номии места я не буду предлагать другие примеры из программы для более 
старших классов – там картина аналогична. Таким образом, закономерно воз-
никает вопрос: достаточно ли использование хронологического принципа по-
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строения содержания для создания системы знаний о прошлом, или хотя бы 
для овладения предметной исторической компетентности – хронологической? 
Действительно ли школьникам предлагается возможность понять, как каждая 
изучаемая ситуация, факт, событие, явление вписывается в общую историю 
своего народа, страны, региона, человечества? По-видимому – нет. Рецептом 
может быть предложение увеличить количество уроков для изучения предло-
женных разделов и создание, таким образом, возможности заниматься на уроке 
полноценным чтением, обсуждением, отработкой навыка пользоваться исто-
рической картой, самостоятельным изучением причинно-следственных свя-
зей, обсуждать исторических деятелей и т.п. Однако общим местом является 
повсеместное уменьшение количества уроков на изучения истории на каждом 
этапе обучения. И если увеличить учебное время на указанные выше темы, 
то тогда точно не будут изучаться другие периоды, или страны, или явления. 
Таким образом, подтверждается фрагментарность знания даже во временной 
перспективе, не говоря уже о том, что не попадают в программу такие аспекты 
жизни человеческого общества как повседневность, история женщин и детей, 
история идей и отношения с материальным миром, миром природы и проч. 

Означает ли это, что не может быть другого подхода для попытки соз-
дания целостной картины прошлого? И насколько вообще достижима такая 
цель? И стоит ли ее декларировать? Вопрос для создателей новой учебной про-
граммы по истории в Украине вовсе не праздный. Предполагаю, что читатели 
в Болгарии ознакомлены с рекомендациями для преподавания истории в ХХІ 
веке7. В них задача дать систематические знания о прошлом не указывается. 
Точно так же в описании компетентностей для жизни в новом столетии на 
платформе Life Long Learning знания не являются самодостаточным резуль-
татом образования. Однако перед школьным образованием поставлена задача 
помочь определить собственную идентичность или их множество, понимать 
истоки культурного наследия, его многообразия, понимать ценности и их про-
исхождение и т.д. Таким образом, предлагается совершенно другая методоло-
гическая основа для отбора содержания. Безусловно, построение содержания 
на хронологическом принципе остается одним из базовых принципов истори-
ческого образования, поскольку оно посвящено Времени. Однако тематиче-
ский подход, по моему мнению, становится определяющим. Он реализуется, в 
частности, образовательной политикой Европейской ассоциации историческо-
го образования EUROCLIO. Находящийся в разработке и постоянно пополняе-
мый портал „HISTORIANA.EU – Ваш вход в прошлое“8 демонстрирует ориги-
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нальное решение отбора содержания по темам, которые являются сквозными 
для истории разных стран, разных народов и разных времен: Конфликты и 
сотрудничество; Идеи и идеологии; Быт и досуг; Люди в движении; Права 
и обязанности; Окружающая среда; Работа и технологии. Внутри каждой 
темы есть порой очень неожиданные для традиционных школьных программ 
подтемы, которые также являются универсальными для людей любого истори-
ческого времени и любого исторического пространства, как, например, „Хоб-
би, отдых и спорт“ или „Загрязнение и борьба с ним“. Это как игра в „Пазлы“ 
– сначала складываем фрагменты, а потом – всю картинку; чем больше размер 
картины – тем больше пазлов и тем они разнообразнее. И тем интереснее и за-
хватывающе стремление составить целостное видение. И вот в таком подходе 
сочетаются и понимание времени как феномена, и понимание протяженности 
и прерывности исторического процесса, и попытка показать комплексную кар-
тину общества. 

Национальные и региональные проекты, которые EUROCLIO реализо-
вала в последние два десятилетия, развивают в странах-участницах понимание 
неизбежности и привлекательности новых методологических подходов к по-
строению школьного исторического образования. Приведу пример одного из 
последних проектов „Sharing History – Cultural Dialogues“, который объединил 
школьных учителей истории, университетских преподавателей и исследова-
телей, представителей неправительственных организаций из Армении, Азер-
байджана, Грузии, Молдовы и Украины. Целью проекта было продемонстри-
ровать возможности альтернативных подходов к изучению прошлого и куль-
туры, наладить профессиональное общение между историками-педагогами из 
разных стран и создать такие учебные материалы, которые могли бы быть ис-
пользованы в каждой стране. Они были созданы – на шести языках проекта по-
явилась книга для ученика и книга для учителя „Перекресток культур. Страны 
Черноморского региона и социально-политические изменения в ХІХ–ХХ ст“9. 
Как подчеркнули международные координаторы проекта Айсель Годжаева и 
Стивен Стигерс: „Книга является демонстрацией того, что люди разных куль-
тур могут вместе, невзирая на границы, работать над внедрением инновацион-
ных подходов в преподавание и изучение истории и культуры.“ Создание уче-
ного комплекта с материалами для учеников и учителей потребовало от участ-
ников проекта большого труда, поскольку они представляли разные народы с 
разной культурой, религией, общественными традициями, образовательными 
системами и опытом прошлого. Проблематичным было найти темы, которые 
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могли бы объединить коллег из стран проекта и позволить использовать соз-
данные материалы в каждой стране без ограничения. Книга состоит из трех 
разделов: Культурное наследие; Политика и культура; Повседневная жизнь и 
семья. Что позволило достичь результата проекта и сделать пособие единым 
и целостным? Не только и не столько выстраивание трех разделов по темати-
ческому принципу, хотя поиск тем, которые были бы актуальны как ученикам 
и учителям кавказских стран, так и украинским и молдавским их коллегам, 
потребовал больших усилий и совместных компромиссов. Использование еди-
ного дидактического и методического подходов, культивируемых EUROCLIO, 
основанных на поиске и использовании разнообразных исторических источ-
ников, которые могли бы помочь учащимся получить ответы на ключевые во-
просы, упражняясь в то же время в анализе источников благодаря выстроенной 
педагогической стратегии. Использование всего спектра интерактивных мето-
дов, групповой работы, сисематичсекого анализа исторических источников 
разного типа, предполагаемые дискуссии и симуляции позволяют ученикам 
увидеть в разнообразии тем общую линию культуры и истории. Примером мо-
гут послужить темы учебных модулей и ключевые вопросы к ним: „Непростая 
судьба Рождества и Нового года в XIX–XX вв. – Какие изменения и почему 
произошли с праздниками Рождества и Нового года в течении XIX–XX вв.?“; 
„Диалог времен в названиях улиц и площадей. – Как названия улиц и площадей 
отображают отношение власти к прошлому и настоящему?“; „Какое влияние 
совершила нефть на городскую жизнь Баку?“; „Личные имена как источник 
изучения культуры и истории общества“, „Творчества Сергея Параджанова на 
перекрестке времен и культур“ и т.д. Как видно даже из частичного представ-
ления тематики пособия, оно не является чисто историческим. В нем присут-
ствуют темы, которые усиливают знание географии, национальной и мировой 
литературы, расширяют возможности гражданского образования, усиливают 
возможности для развития системного мышления, поскольку позволяют уви-
деть прошлое во всем его многообразии и целостности без заучивания дат и 
имен, обязательных готовых выводов.

Этот пример еще раз убеждает, что поиск тем, которые объединяют раз-
ных людей в прошлом и настоящем, является очень продуктивным приёмом 
построения содержания для школьного исторического и культурного обра-
зования в ХХІ в. Именно использование подобного подхода поможет макси-
мально реализовать деятельный компонент обучения. Отказ от обязательного 
вталкивания всего „канонического содержания“ в школьный курс не уменьшит 
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желаемую системность школьного знания, а поможет установить те связи и от-
ношения между фрагментами прошлого, которые как раз и помогут составить 
целостную картину мира. В подтверждение этой мысли хочу привести напо-
следок мнение известного французского историка Даниэля Бовуа в интервью 
для украинских читателей: „Ибо, если история не имеет возможности стать 
окончательной „учительницей жизни“, то, по крайней мере, она должна быть 
мастерицей размышлений. Сегодня мы знаем, что после всевозможных кон-
струкций и реконструкций исторической правды не существует, есть только 
частичная, временная, социальная и тому подобная правда, но именно неу-
станная конфронтация между этими правдами и псевдо правдами помогает 
человеку создать свое собственное мировоззрение (выделение автор). Изуче-
ние истории с полным осознанием ее хрупкости является особенно важным 
для молодежи. История, как и философия, – это наиболее необходимый пред-
мет для формирования сознательных, трезво мыслящих граждан. Хорошо по-
нятая история не должна навязывать никаких схем или устоявшихся видений, 
то есть в отличие от сторонников „исторической политики“ должна сомневать-
ся, учить сомневаться, тренировать ум. История – это не верования. Только 
мифы требуют верования и порождают фанатизм. Коммунизм, теократические 
или националистические режимы не выносят аналитического духа. Ученику, 
студенту или гражданину, который умеет задумываться над комплексом об-
стоятельств, которые вызвали определенные исторические события или были 
вызваны ими, будет легче выбрать свой жизненный путь и воспринимать со-
временный окружающий мир10.
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„всеобЩаЯ ИсторИЯ“  
в ЭпоХУ наЦИоналЬнЫХ ИсторИопИсанИЙ
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„World History“ in the Era of National Historiography 
Olga Strelova

Abstract: The article raises the question of the role of the course on World history 
in solving the tasks of modern school history education, the most important of which in the 
„era of national historiography“ is the formation of national identity of young citizens. By 
the „Era of national historiography“, the author means the modern period that began after 
the collapse of the Soviet Union and the socialist camp, that led to formation of new Euro-
pean states, which are worried in this regard to create the newest versions of their historical 
pasts. On example of the analysis of modern Russian system of school history education the 
author reflects on the purpose and content of the course on World history, on principles of its 
integration with the course on Russian history, as well as on scientific and methodological 
basement of its teaching and studying.

Key words: History education, a course on World history, national identity of young 
citizens of new European states.

Чтобы понять коллизию моей статьи, заявленную уже в ее названии, не-
обходимо прояснить необычное словосочетание: „эпоха национальных исто-
риописаний“. 

В „правильном“ русском языке, в словарях исторических понятий и тер-
минов нет слова-загвоздки: „историописания“. Компьютер упорно подчерки-
вает его красной волнистой чертой, но не предлагает иных вариантов. Вместе 
с тем электронный „переводчик“, почти уловив суть, передает его на англий-
ском языке как historiography, но поскольку речь не пойдет о серьезной науч-
ной историографии, возьмем это слово в кавычки. 

Термин „историописания“ точнее передает особенности создания новых 
версий национального прошлого в государствах, как образовавшихся в нача-
ле 1990-х гг. на постсоветском пространстве, так и „второй раз родившихся“ 
после распада социалистического лагеря. В историописаниях молодых совре-
менных государств много эмоциональности, спонтанности, конъюнктурности, 
алогичности, этноцентризма, „вплоть до выделения этнонационального факто-
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ра в качестве основного критерия исторического познания“1. Для нынешнего 
„переписывания“ историй „характерны тенденции к героизации, удревнению 
своей государственности, завышению уровня политического и общественного 
развития этносов, вообще самоутверждению за счет соседей, созданию моди-
фицированного пантеона выдающихся национальных деятелей“2. Всё это объ-
ясняется сложнейшей и ответственейшей задачей: создать версию своего исто-
рического прошлого, легитимирующую настоящее и формирующую новую на-
циональную идентичность.

В разных странах мира подобные задачи историческая наука и нацио-
нальные системы исторического образования решают постоянно и методич-
но, с большей или меньшей успешностью в отношении разных субъектов сво-
ей истории и поликультурного общества. Но молодым государствам прихо-
дится делать это в кратчайшие сроки, в „сражениях историков“ и „битвах за 
прошлое“, в „перезагрузке памяти“ и „войнах памяти“, в острых дискуссиях и 
жёстких дебатах… 

„Можно сказать, что 1990-е гг. во многих странах Восточной Европы 
были своеобразным переходным периодом: историков пустили на вольные 
хлеба, как правило, впрочем, весьма скудные. У политиков и руки не доходи-
ли, и ресурсов не было для активного вмешательства в эту сферу. К тому же по-
литическим деятелям еще только предстояло освоить все богатство репертуара 
и возможностей исторической политики…“3. Увы, те времена прошли и ныне, 
в частности в Российской Федерации, национальное историописание и связан-
ное с ним историческое образование школьников находятся под бдительным 
„государевым оком“. Не случайно первая половина 2010-х гг. была ознамено-
вана идеей „единого учебника истории“ и увенчалась созданием Историко-
культурного стандарта по отечественной истории (2014 г.) и соответствующи-
ми ему тремя „линейками“4 учебников по истории России. Теперь этот опыт 
распространяется на курс по всеобщей истории и на другие учебные предметы 
(литература, география, математика).

Иностранному (не российскому) читателю, объективно сложно разо-
браться в перипетиях исторической политики Кремля и связанных с ними 
трансформациях учебного предмета и школьных учебников истории. Для ана-
лиза ситуации, заявленной в заголовке нашей статьи, ограничимся коротким 
пояснением: наряду с Федеральными государственными образовательными 
стандартами общего образования (далее – ФГОС ОО) в России с 2014\15 гг. 
действует разработанный по инициативе В. В. Путина Историко-культурный 
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стандарт по отечественной истории. Последний „содержит принципиаль-
ные оценки ключевых событий прошлого, основные подходы к преподава-
нию отечественной истории в современной школе с перечнем рекомендуемых 
для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий… Историко-
культурный стандарт представляет собой научную основу содержания школь-
ного исторического образования…“5 (курсив – О.С.). Несмотря на то, что раз-
работчики Историко-культурного стандарта заявили о его соответствии требо-
ваниям ФГОС ОО, определенные и существенные противоречия между дву-
мя стандартами существуют (идеологический плюрализм – официальная трак-
товка прошлого; вариативность образования – „правильный учебник“ истории, 
концентрическая структура общего образования – линейная структура истори-
ческого образования школьников и др.). Однако Историко-культурный стан-
дарт уже реализован в новых школьных учебниках по отечественной истории 
(2014–2015 гг.) и служит основой для разработки „аналогичной линейки по 
всеобщей истории“ (2016 – 2017 гг.)6.

Почему Концепции новых УМК по отечественной и всеобщей истории с 
входящими в них Историко-культурными стандартами, уж коли российские по-
литики видели в них острую необходимость7, не разрабатывались параллельно 
и во взаимосвязи? Вопрос риторический для тех, кто уловил специфику „эпо-
хи национальных историописаний“ и знает, что еще в начале 1990-х гг. курс 
„Всеобщая история“ был урезан в учебных часах (одна треть против полови-
ны учебного времени в советские годы), не включен в программы выпускных 
экзаменов, предметных олимпиад и т.п. Учителя истории всерьёз предлагали 
отменить курс „чужой“ истории и сконцентрироваться на изучении „своей“!..

Итак, надеюсь, читателям стала понятна ситуация, в которой оказался 
сейчас курс всеобщей истории, поэтому перейдем к обоснованию его места и 
значения в общем и историческом образовании школьников.

В российской системе общего исторического образования курс всеобщей 
истории вместе с курсом отечественной истории составляют учебный предмет 
„История“. Он вносит свой, особый вклад в образование как „единый целена-
правленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значи-
мым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и госу-
дарства“8. 

Из „учительницы жизни“, „хранительницы прошлого“, „священной 
книги народов“ „школьная история“ в XXI веке превратилась в мощный фак-
тор формирования и актуализации исторической памяти, культурной преем-
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ственности поколений, воспитания национально-гражданской идентичности 
(самосознания) молодых россиян. Словом, всего, что определяет ценностно-
содержательные основы общекультурного и личностного развития, обеспечи-
вая „широкие возможности учащихся для овладения знаниями, умениями, на-
выками, компетентностями личности, способностью, мобилизацией и готов-
ностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и са-
моразвитию“9. 

Учебный предмет „История“ вместе с „Обществознанием“ и „Географи-
ей“ (в старшей школе к ним добавляются курсы экономики и права) входит в 
предметную область „Общественно-научные предметы“ (основная школа) или 
„Общественные науки“ (старшая школа). Но он является самой гуманитарной 
учебной дисциплиной, поскольку предметом исторических исследований яв-
ляется не абстрактный человек или социальная группа, а реальные люди, их 
ценности, мысли, поступки, переживания в связи с конкретными исторически-
ми событиями, явлениями и процессами. Вслед за новой исторической нау-
кой школьная история тоже открывается всем сферам жизни человека и обще-
ства (а не только социально-политической и экономической, как было раньше), 
привлекает внимание учащихся к повседневности, народной культуре, отноше-
ниям, вере и ритуалам „простых“ (а не только „великих“) людей, не дает „го-
товые“ знания и оценки, стремится приобщить школьников к сопоставлению 
разных точек зрения и обоснованию собственной позиции по дискуссионным 
вопросам прошлого и современности. 

Именно поэтому „История“ берет на себя колоссальную ответственность 
за реализацию ценностно-целевых направлений своей предметной области: 

• формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы об-
учающихся, личностных основ российской гражданской идентично-
сти,

• осознание своей роли и роли России в целостном, многообразном и 
быстро изменяющемся глобальном мире,

• приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 
адекватной ориентации в окружающем мире, формирования соб-
ственной активной позиции в общественной жизни,

• формирование критического мышления и умений обобщать, анали-
зировать и оценивать информацию, имеющие отношение к обще-
ственному развитию и роли личности в нем10.
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Помимо этого, учебный предмет „История“ в ФГОС основного и сред-
него (полного) общего образования наделен особыми полномочиями по цело-
му комплексу направлений, важных для жизни в открытом и поликультурном 
обществе:

• формирование основ многокультурной11 самоидентификации лично-
сти обучающихся, 

• усвоение базовых национальных ценностей современного россий-
ского общества, гуманистических и демократических идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур, 

• формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоиден-
тификации личности, миропонимания и познания современного об-
щества, 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России, 
восприятию традиций исторического диалога, сложившихся в поли-
культурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 
государстве12.

Все другие предметные результаты изучения истории в основной и 
старшей школе, на базовом и углублённом уровнях, по сути, являются сред-
ствами реализации этих личностно-ориентированных „полномочий“ Истории 
и связаны с овладением учащимися базовыми историческими знаниями, фор-
мированием умений применять исторические знания в общественной и про-
фессиональной деятельности, в поликультурном общении, искать, анализиро-
вать, сопоставлять и оценивать информацию о событиях и явлениях прошлого 
и настоящего, осуществлять проектную деятельность и историческую рекон-
струкцию прошлого на основе различных источников, вести диалог, обосновы-
вать свою точку зрениях в дискуссиях по исторической тематике и т.д.

Анализируя ценностно-целевые установки общего и общего историче-
ского образования в ФГОС ОО, может сложиться впечатление, что реализовать 
их можно с помощью одного курса – „История России“. Его образовательный 
и воспитательный потенциал в Концепции нового учебно-методического ком-
плекса по отечественной истории раскрыт сквозь призму общих задач изуче-
ния истории в школе, а вклад в их решение назван „определяющим“.

Вместе с тем ни один из методологических принципов разработки и пре-
подавания курса отечественной истории: многоуровневое представление исто-
рии, многофакторный подход к изучению прошлого, историко-антропологиче-
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ский подход, историко-культурологический подход и другие, – не может быть 
реализован без опоры на курс всеобщей истории:

• „раскрытие своеобразия и неповторимости российской истории“, ее 
связи с ведущими процессами мировой истории, понимание прошло-
го России как неотъемлемой части мирового исторического процес-
са достигаются с помощью синхронизации курсов истории России и 
всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов 
российской и мировой истории, введения в содержание историческо-
го образования элементов компаративных характеристик;

• ключевые события отечественной истории и свидетельства о них 
окажутся однобокими и не точными, если к их реконструкции, ана-
лизу и интерпретации не будут привлечены иностранные источники;

• „человеческое наполнение и измерение истории прививает интерес и 
уважение к своей истории“, но одна культура только в глазах другой 
культуры способна раскрыть себя полнее, только соприкосновение 
одного смысла с другим способно раскрыть глубины обоих. Именно 
через вопросы „чужому прошлому и его расшифровку можно найти 
ответы на „свою“ историю…“13;

• характеристика многообразия и взаимодействия культур народов, во-
шедших на разных этапах истории в состав многонационального Рос-
сийского государства, равно как и примеры диалога культур России с 
зарубежными странами, помогают формировать у учащихся чувство 
принадлежности к богатейшему общему культурно-историческому 
пространству, уважение к культурным достижениям и лучшим тра-
дициям своего и других народов.

Не случайно в Примерной основной образовательной программе основ-
ного общего образования (далее – ПООП ООО) предметные результаты изу-
чения истории даются в единстве для курсов отечественной и всеобщей исто-
рии14, поскольку за основу их разработки принята структура познавательной 
деятельности школьников, а не особенности содержания каждого курса. Та-
ким образом, на уровне ПООП ООО еще раз подчеркивается методологиче-
ская общность курсов всеобщей и отечественной истории, создаются усло-
вия для их синхронизации, интеграции за счет разноуровневых межкурсовых 
связей (ценностно-целевой, содержательный, деятельностный, критериально-
диагностический уровни).
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Однако курс всеобщей истории, уступая курсу отечественной истории в 
процентном соотношении учебных часов (1:2), обладает и собственным само-
достаточным и самоценным обучающим, воспитывающим и развивающим (в 
совокупности – образовательным) потенциалом: 

• „Изучение всеобщей истории способствует формированию общей 
картины исторического пути человечества, разных народов и го-
сударств, преемственности исторических эпох и непрерывности 
исторических процессов <…>;

•  курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познава-
тельный интерес, базовые навыки определения места исторических 
событий во времени, умения соотносить исторические события 
и процессы, происходившие в разных социальных, национально-
культурных, политических, территориальных и иных условиях <…>;

• курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися куль-
турного многообразия мира, социально-нравственного опыта пред-
шествующих поколений; в формировании толерантного отношения 
к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назна-
чения и художественных достоинств памятников истории и культу-
ры, письменных, изобразительных и вещественных исторических 
источников“15 (курсив – О.С.). 

Для характеристики цели и задач курса всеобщей истории обратим-
ся также к Концепции нового учебно-методического комплекса по всеобщей 
истории. Данный документ находится в статусе проекта и вызывает много на-
реканий к своей чересчур объемной и сложной для школьников содержатель-
ной части, к перекосу в предметные результаты общего исторического образо-
вания, к академическим критериям отбора и презентации учебного содержа-
ния и др. Но вводные разделы Концепции, содержащие лаконичные характе-
ристики образовательных задач, воспитательного и развивающего потенциала 
всеобщей истории, места курса в системе общего исторического образования, 
способны выполнять функции методологического и методического навигато-
ров при разработке ценностно-целевого раздела Рабочих программ, школьных 
учебников и методических пособий, сценариев учебных занятий и внекласс-
ных мероприятий.

„В результате усвоения курса всеобщей истории учащиеся должны
• знать содержание основных эпох и цивилизаций в истории челове-

чества, 

„ВСеоБЩаЯ иСториЯ“ В ЭПоХУ наЦионалЬнЫХ иСториоПиСаний



96

• уметь оценивать их место в историческом процессе и важные до-
стижения, вошедшие в сокровищницу мировой истории и культуры; 

• понимать взаимосвязь и обусловленность исторических явлений, 
специфику разных форм исторического и социального детерминизма; 

• учитывать мировой контекст исторических феноменов, явлений и 
процессов; 

• анализировать роль человеческого фактора в истории; 
• уметь определять мотивы действий участников исторических со-

бытий; 
• на базе исторических знаний вырабатывать навыки социальной 

ориентации в условиях динамичных перемен в современном мире,
• соотносить общечеловеческие, национальные и личностные ценно-

сти“16 (курсив – О.С.). 
Курсивом во фрагменте Концепции мы выделили планируемые результа-

ты познавательного, социального, коммуникативного и личностного развития 
учащихся в процессе изучения курса всеобщей истории. Вместе с тем курсив 
акцентуирует системно-деятельностный подход к преподаванию и изучению 
курса всеобщей истории, поэтому планируемые результаты, в соответствии с 
ФГОС ОО, представлены в Концепции нового УМК на языке умений (оцени-
вать, анализировать, соотносить и т.д.) и способностей (понимать, учитывать 
и т.д.).

Эта же мысль и в том же, деятельностном, формате звучит в характери-
стике места курса всеобщей истории в системе общего и общего историче-
ского образования. Причем понятие „место“ не сводится к временному и про-
странственному описанию курса всеобщей истории в учебном плане основно-
го и среднего (полного) образования, а восходит к его метафизическому значе-
нию: „Изучение всеобщей истории позволяет увидеть и осмыслить единство 
и универсальность мирового развития от первобытности до наших дней, ре-
ализовавшихся во множестве конкретных исторических феноменов, событий 
и процессов. Учащиеся получают критерии для позиционирования истори-
ческих фактов, социальных общностей, выдающихся исторических деятелей, 
массовых движений, культурных и религиозных явлений во времени и про-
странстве. У детей и подростков формируется понимание трансформаций и 
взаимодействия различных цивилизаций и культур, видение общего и особен-
ного в истории различных стран, регионов мира и народов, понимание роли 
России во всемирно-историческом процессе“17 (курсив – О.С.).
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97

Согласимся, что результаты комплексного анализа нормативно-правовой 
базы современной системы общего и общего исторического образования 
(ФГОС ОО, ПООП ОО, Концепции нового учебно-методического комплек-
са…) дают курсу всеобщей истории серьезные шансы не просто выживать „в 
тени большого брата“ (курс отечественной истории), а серьезно обновиться. 
Однако дальнейшая судьба курса зависит уже от его учебно-методического со-
провождения (рабочие программы, школьные учебники, книги для учителя и 
т.д.) и от способности их авторов „объять необъятное“ (имеется в виду стрем-
ление уйти от европоцентризма всеобщей истории, раскрыть прошлое и совре-
менность разных регионов и стран мира), отнестись к источникам как текстам 
культуры, организовать диалог с прошлым, интегрировать историю России в 
историю человечества.
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первЫЙ опЫт реалИзаЦИИ ЭлектИвноГо кУрса 
„МатерИалЬнаЯ кУлЬтУра древнеЙ ГреЦИИ  

с ИнтерактИвнЫМ И анГлоЯзЫчнЫМ 
коМпонентоМ“
Андрей Можайский

First experience of realization of the elective course  
„The material culture of Ancient Greece with interactive and 

English speaking component“
Andrey Mozhayskiy

Abstract: In this article is offered an experience of implementation of the elective 
course „The material culture of Ancient Greece with interactive and English speaking com-
ponent“. The aim of the elective course is to develop and mould the personality of the pupil 
through studying the cultural heritage of Ancient Greece. During the course, the history of 
Ancient Greece is illustrated with its material culture. Pupils are able to see the traces of 
historical and social process in the material culture. Besides this, during the implementa-
tion of the program, pupils form the skills of scientific communication in the Russian and the 
English languages.

Key words: elective course, history, material culture, Ancient Greece, archaeology. 

Целью данной статьи является ознакомление с опытом реализации элек-
тивного курса „Материальная культура Древней Греции с интерактивным и ан-
глоязычным компонентом“ созданного для 5-ых классов основной школы. 

Углубленное изучение истории и культуры Древней Греции само по себе 
является редкостью в образовательных учреждениях любого уровня. При этом 
материальная культура – еще более редкий аспект изучения нежели даже древ-
ние языки, несмотря на то, что материальная культура является неотъемлемой 
частью человеческой активности. Так, по мнению представителя постпроцес-
суальной археологической теории Майкла Шэнкса – любая историческая ин-
терпретация, которая не принимает материальное измерение общества – недо-
статочна (inadequate)1. Артефакты – не просто ресурсы выражения социальных 
отношений, но активно помогают создавать общество таким, какое оно есть; 
материальная культура – активна (active)2. Таким образом, мы считаем, что зна-
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комство с материальной культурой является важным шагом формирования це-
лостной личности уже со школьного возраста. Тем более, если это касается ма-
териальной культуры Древней Греции – общества, заложившего краеугольный 
камень европейской цивилизации. 

Автором данной статьи была разработана программа элективного курса, 
который призван был восполнить знания школьников по материальной куль-
туре Древней Греции. Реализовывать данный курс мы приступили в Государ-
ственном бюджетном общеобразовательном учреждении города Москвы „Гим-
назия №1519“. Для этого между Московским педагогическим государствен-
ным университетом и ГБОУ Гимназия №1519 было заключено Соглашение о 
сотрудничестве по организации деятельности научно-образовательной пло-
щадки „Изучение истории материальной культуры и общественного развития 
как ресурс формирования исторического самосознания школьников“. Науч-
ным руководителем по реализации концепции был назначен автор данной ста-
тьи. Сама площадка предполагает гораздо более широкий спектр сотрудниче-
ства, чем просто внедрение курса по материальной культуре Древней Греции, 
однако именно он стал первым шагом по реализации данного сотрудничества. 

В Программе элективного курса „Материальная культура Древней Гре-
ции с интерактивным и англоязычным компонентом“ учитываются положе-
ния ФГОС основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17 
декабря 2010 г.) и Примерной основной образовательной программы основ-
ного общего образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 
2015 г. № 1/15). 

Целью реализации программы элективного курса „Материальная куль-
тура Древней Греции с интерактивным и англоязычным компонентом“ являет-
ся: становление и развитие личности обучающегося путем изучения культур-
ного наследия Древней Греции – истоков европейской цивилизации, частью ко-
торой, является и современная Россия. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
задач:

– освоение обучающимися основ хронологии и периодизации истории 
как науки и истории Древней Греции в частности;

– формирование общего представления о материальной культуре, ис-
кусстве и истории Древней Греции;
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– формирование представления об историческом процессе, отражен-
ном в материальной культуре и искусстве на примере древнегрече-
ской цивилизации;

– освоение учащимися терминологического и понятийного научно-
го историко-культурологического аппарата на русском и английском 
языках; 

– знакомство учащихся с образовательной средой гуманитарного зна-
ния;

– формирование навыка научной коммуникации на русском и англий-
ском языках. 

Реализация данной цели и задач способствует социализации и адаптации 
учащихся к современному миру, где в гуманитарной сфере необходима комму-
никация на английском языке, предоставляет возможность для выбора инди-
видуальной образовательной траектории, способствует осознанному выбору 
профессионального направления уже на ранней стадии среднего образования. 

Методологической основой элективного курса является системно-
деятельностный подход. В этом смысле воспитание и развитие качеств лично-
сти происходит с учетом требований информационного общества. Кроме того, 
элективный курс построен на основе принципов толерантности, диалога куль-
тур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессиональ-
ного состава общества. Элективный курс ориентирован на достижение основ-
ного результата образования – развитие на основе освоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его ак-
тивной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 
саморазвитию и непрерывному образованию. 

Данный курс сформирован с учетом психолого-педагогических особен-
ностей развития детей 11–15 лет, что предполагает переход к новой внутрен-
ней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познава-
тельный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осу-
ществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 
учебного сотрудничества, а также формирование у обучающегося научного 
типа мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, нор-
мы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы электив-
ного курса следующие:

1. Личностные результаты. Осознание своей идентичности как граж-
данина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 

ПерВЫй оПЫт реалиЗаЦии ЭлеКтиВноГо КУрСа „МатериалЬнаЯ КУлЬтУра дреВней ГреЦии...
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локальной и региональной общности; освоение гуманистических 
традиций и ценностей современного общества; осмысление соци-
ально-нравственного опыта предшествующих поколений; понима-
ние культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 
других народов, толерантность; развитость эстетического сознания 
через освоение художественного наследия Древней Греции, творче-
ской деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 
традиции; сформированность основ художественной культуры обу-
чающихся как части их общей духовной культуры, как особого спо-
соба познания жизни и средства организации общения.

2. Метапредметные результаты. Способность сознательно организовы-
вать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и 
др.; владение умениями работать с учебной и внешкольной информа-
цией (анализировать факты, составлять простой и развернутый пла-
ны, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), исполь-
зовать современные источники информации, в том числе материа-
лы на электронных носителях; способность решать творческие зада-
чи, представлять результаты своей деятельности в различных фор-
мах (сообщение, презентация, реферат и др.); готовность к сотрудни-
честву с соучениками.

3. Предметные результаты. Выпускник научится:
– применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения со-
бытий и явлений прошлого;

– изучать и систематизировать информацию из различных истори-
ческих и современных источников (в том числе англоязычных);

– проводить поиск информации в материальных памятниках Древ-
него мира;

– овладеет целостными представлениями об историческом пути 
цивилизаций Древней Греции и их влиянии на человеческую 
историю в целом, включая Россию;

– работать с изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 
них информацию;

андрей МожайСКий
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– объяснять, в чем заключались назначение и художественные до-
стоинства памятников древней культуры: архитектурных соору-
жений, предметов быта, произведений искусства;

– описывать на английском языке картинку/ фото с опорой или без 
опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.

Выпускник получит возможность научиться:
– применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира;
– научной коммуникации исторического характера в том числе с 

представителями англоязычного сообщества. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения элек-

тивного курса проводится на следующих этапах:
– текущая и тематическая оценка;
– промежуточная аттестация обучающихся.

Виды деятельности учащихся:
– учебно-познавательная деятельность – приобретение новых зна-

ний, умений и навыков, а также развитие личности. 
– познавательно-продуктивная деятельность – создание учащими-

ся творческого продукта в определенной предметной области в 
том числе с помощью компьютерных средств. К примеру, созда-
ние проектной или исследовательской работы с презентацией. 
Кроме того, возможно составление тематического тезауруса по 
определенным темам на английском языке и других творческих 
продуктов. 

– художественно-эстетическая – визуальное изучение артефактов, 
их сравнение и искусствоведческое описание, в том числе с ан-
глоязычным компонентом.

Элективный курс „Материальная культура Древней Греции с интерак-
тивным и англоязычным компонентом“ позволяет расширить и углубить зна-
ния учащихся по такому разделу основной образовательной программы как 
Всеобщая история/ История древнего мира/ Древняя Греция. Таким образом, 
история Древней Греции иллюстрируется в ходе элективного курса ее мате-
риальной культурой. Учащиеся видят отражение исторических и социальных 
процессов в материальной культуре. 

Возраст учащихся: 11–12 лет (5 класс).
Программа рассчитана на один учебный год: 1 час в неделю (34 часа).

ПерВЫй оПЫт реалиЗаЦии ЭлеКтиВноГо КУрСа „МатериалЬнаЯ КУлЬтУра дреВней ГреЦии...
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Материально-техническое обеспечение дисциплины:
просторное помещение, отвечающее требованиям проведения занятий с 

группой не менее 30 человек, компьютер, интерактивная доска. 
Программное обеспечение:
программная среда Microsoft Office.
Интернет-ресурсы:
www.latsis-foundation.org сайт некоммерческой организации „John S. Lat-

sis Public Benefit Foundation“, где в разделе The Museums Sycle в открытом до-
ступе размещены интерактивные книги с собраниями артефактов и произве-
дений древнегреческого искусства. Некоторые интерактивные публикации по-
священы конкретным цивилизациям (к примеру, микенской), другие – собра-
ниям из греческих музеев (к примеру, из Национального археологического му-
зея), третьи – материальной культуре конкретных археологических памятни-
ков. Именно данный сайт позволяет в должной мере включить интерактивный 
и англоязычный компонент в проведение элективного курса3.

Тематическое планирование учебного материала
№ 
п/п Тема Колво 

часов
Введение в археологию и историю материальной культуры Древней Греции  

(Introduction to the archaeology and to the history of material culture of ancient Greece) 4. 
1 Археология: теории, методы и практика  

(Archaeology: Theories, Methods and Practice).
2

2 Хронология и периодизация материальной культуры  
и истории Древней Греции  

(Chronology and Periodization of Material Culture and History 
 of Ancient Greece). 

2

Материальная культура и общества Бронзового века  
(The Material Culture and Societies of the Bronze Age).5 

3 Минойская цивилизация и ее материальная культура  
(The Minoan Civilization and its Material Culture). 

2

4 Микенская цивилизация и ее материальная культура  
(The Mycenaean Civilization and its Material culture). 

2

Ранний железный век в Греции (The Greek Early Iron Age).6

5 Ландшафт и поселения в Раннем железном веке: Лефканди и Афины  
(Landscape and Settlement of the Early Iron Age: Lefkandi and Athens). 

2

6 Геометрический стиль греческой вазописи  
(The Geometric style of Greek vase painting). 

2

7 Рождение полиса и греческого храма  
(The origins of the Polis and of the Greek temple). 

2
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Материальная культура архаического времени  
(The Material Culture of the Archaic Era).7

8 Архаический греческий город (The Archaic Greek City). 2
9 Греческая скульптура: архаический период  

(Greek Sculpture: the Archaic Period). 
2

10 Ориентальные стили греческих ваз  
(The Orientalizing Styles of Greek Vases). 

2

11 Афинские чернофигурные вазы (Athenian Black Figure Vases) 2
Материальная культура классического периода  

(The Material Culture of the Classical Period).8

12 Дома, домашнее хозяйство и городская организация классического 
греческого города  

(Houses, Household and City Organization of the Classical Greek City). 

2

13 Греческая скульптура: классический период  
(Greek Sculpture: the Classical Period).

2

14 Афинские краснофигурные вазы (Athenian Red Figure Vases) 2
Материальная культура эллинистического периода  

(The Material Culture of the Hellenistic Period).9

15 Городская жизнь в эллинистический период  
(Urban Life in Hellenistic Times).

2

16 Эллинистическая скульптура (Hellenistic Sculpture). 2
17 Эллинистическая керамика и терракотовые статуэтки  

(Hellenistic Pottery and Terracottas). 
2

Следует отметить, что в ходе реализации курса удалось выявить некото-
рые особенности усвоения учащимися программы курса:

1. Нашим опасением было то, что учащимся будет не просто усвоить 
англоязычные термины и работать с интерактивными материалами 
на английском языке. Отчасти наши опасения были снижены тем, 
что в ГБОУ Гимназия №1519 ведется хорошее преподавание англий-
ского языка, а с пятого класса учащиеся могут выбрать даже второй 
язык: французский или немецкий. Однако, как показал опыт уровень 
знания английского языка практически не повлиял на уровень усво-
ения материала курса. Англоязычная терминология, применительно 
к артефактам усваивалась очень быстро. Англоязычные подписи к 
изображениям артефактов переводились учащимися во время выпол-
нения домашних заданий в основном успешно, а после первых двух 
месяцев занятий в школьной аудитории для них это не составляло 
труда.
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2. Элективный курс активизировал проектно-исследовательскую дея-
тельность учащихся. 

3. Эффективней стал усваиваться такой раздел основной образователь-
ной программы как Всеобщая история/ История древнего мира. 

Данные результаты стали лишь первым шагом в ходе реализации дея-
тельности научно-образовательной площадки МПГУ „Изучение истории мате-
риальной культуры и общественного развития как ресурс формирования исто-
рического самосознания школьников“ на базе ГБОУ Гимназия №1519. Плани-
руется расширение спектра совместных проектов. 
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от УнИверсИтета до класната стаЯ –  
Гледната точка на МладИЯ УчИтел 

Теодора Желева, Даниела Иванова

From university to the class room –  
the point of young teacher 

Teodora Zheleva, Daniela Ivanova

Abstract: This text focuses on preparing students for future teachers in history and 
civilization/ and – acquisition of theoretical knowledge, skills and experience required for 
successful realization in a real working environment. Emphasis was placed on the challenges 
faced by young teachers in the classroom – „clash“ with legal restrictions of the education 
system, the needs of the contemporary teacher, attitude of parents and the role of stereotypes 
in the society.

The above mentioned challenges place the bases to share ideas and offer adequate 
solutions to improve the training of future teachers in universities, for their adaptation and 
coping with the issues of teaching history at school.

Key words: skills, experience, challenges, education system, teacher, future teachers, 
adaptation, history at school

Преходът на обществото към съвременната информационно-техно ло-
гична епоха бе последван от промени във всяка сфера на човешкия живот – об-
щуване, ежедневни потребности, професионално развитие и т.н. Промените не 
подминават и сферата на образованието, което се явява естествената предпо-
ставка за напредъка на дадено общество. Развитите страни отдавна са оцени-
ли значението на това поприще за благоденствието на държавата, за духовния 
и икономически просперитет на социума.

За щастие на хората, избрали да следват пътя на будителите-учители, об-
разованието все още се нуждае от качествени кадри, които да сеят знания и 
умения, изграждайки активни млади хора, граждани на 21 в.

Да бъдеш учител значи да бъдеш герой – всеки ден е изпълнен с преди-
звикателства и различни ситуации, в които трябва да се проявиш като приятел, 
наставник, психолог, арбитър и множество други роли, без които е невъзможно 
да се отговори на потребностите на днешната младеж.
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За съжаление признателността към българския учител в настоящия мо-
мент е повече мит, отколкото реалност. Картината е още по-обезкуражаваща, 
що се отнася до учителя по история и цивилизация. Макар всички да знаем 
фразата „Историята е учителка на живота“ или „Народ, който не познава мина-
лото си, няма бъдеще!“, някак си с лека ръка бе позволено тази светла наука да 
остане в перифериите на българското образование. Променено общество, про-
менени потребности и нужди, насочени към изучаването на чужди езици, ин-
формационни технологии, математика. Благодарение на това сме обречени да 
търсим почти невъзможни начини да върнем желанието и мотивацията на уче-
ниците да се интересуват и да познават своето минало.

На преден план изникват въпросите:
 – Какви качества и компетентности трябва да притежава „младият учи-

тел“ по история и цивилизация?
 – Достатъчна ли е теоретичната и практическата подготовка в универ-

ситета, за да бъдат качествени и адекватни на сложните обстоятел-
ства младите историци-педагози?

 – Какво мотивира един учител и кои са предизвикателствата, които 
стоят пред успешната реализация в сферата на образованието?

В настоящото изследване ще се опитаме да дадем отговор на тези въпро-
си, да споделим идеи и адекватни решения за справяне с проблемите на исто-
рическото образование.

Новата образователната система налага промяна в един от ключовите 
участници в училищната среда – учителят. Трансформацията е очаквана да се 
осъществи по посока от „източник на информация“ към медиатор между ин-
формационния хаос и подредените знания. Функциите на учителя предпола-
гат не той да предоставя дадени факти и събития, а да организира и насочва 
тяхното усвояване и разбиране, да развива умения и компетентности у учени-
ците. Настоящата ситуация в образованието по история и цивилизация, къде-
то новото учебно съдържание е 70%, принуждава учителите да препускат през 
учебния материал, да приспособяват неразбираемите текстове и да се справят с 
липсата на мотивация. Това прави почти непосилно за „младия учител“ да пре-
мине от нивото „знание“ към „разбиране“ и „приложение“. 

Изниква въпросът дали съвременната образователна система реално от-
говаря на потребностите на децата и очакваните резултати?

Липсата на мотивация при учениците най-често е породена от неувере-
ност, страх от неуспех, ниска самооценка и стрес. Един вид стрес е и появата на 
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нов учител в класната стая – млад, неопитен, „лесна мишена“ за енергичните 
и креативни ученически интелекти. Да устои и да премине „тестовете“ на 20-
26 „изпитващи“ е първото и най-сложно предизвикателство пред смелия „да-
скал“. За да се справи с това начинание най-важното и задължително качество 
на учителя е да изпитва любов и уважение към „своите“ деца. Той трябва да 
притежава и качества като: адаптивност, т.е. приспособимост към всяка среда: 
колектив, клас, ученик; гъвкавост – умението да променя „в движение“ хода на 
урока, да отклонява безброй въпроси на учениците, поради интерес или жела-
ние просто да мине времето в часа, и накрая, но не на последно място, да има 
търпение, за да види плодовете на своя труд.

Бъдещият учител трябва да владее добре фактологическата информация, 
да има добра методическа подготовка, която да отговаря на съвременните ино-
вации, визирайки най-вече дигиталните умения. Учителят по история е длъжен 
да притежава висока обща култура, която му позволява да осъществява меж-
дупредметни връзки, които са добър начин за повишаване на образователното 
равнище на учениците. Трябва да умее да провокира творческото въображение 
в учениците си, да бъде лидер, но едновременно с това те да го усещат и като 
„отборен играч“. 

Педагогическата и методическата подготовка на учителя не приключва 
във висшето учебно заведение. Разбира се, там се структурира първоначалният 
облик на учителя в теоретичен аспект, но за да проектираш и реализираш вече 
наученото, в контекста на съвремието, трябва да си мотивиран да надграждаш 
своите компетенции. Правейки равносметка на пътя, който са извървели в ака-
демичните среди на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ част от студентите в Исто-
рически факултет, пристъпили прага на учебната стая, се достига до заключе-
нието, че присъствието в аудоторията, теоретичните знания и учебната прак-
тика не успяват да покрият пълния набор от умения и компетентности, необ-
ходими на бъдещия млад учител по история и цивилизация. Когато се поста-
вя въпросът за необходимостта от допълнителни извънаудиторни дейности, не 
трябва да се забравя фактът, че това е личен избор на студента. Като насърчава-
ме студентите да вземат активно участие в университетския живот чрез включ-
ване в клубове (по съответните интереси), неправителствени организации, не-
формални групи или инициативи, ще спомогнем за формирането и доизграж-
дането на личните качества и умения на всеки един от тях. 

Когато човек търси начини да научи нещо ново, приема нови предизви-
кателства, независимо от заетостта си. Осъзнавайки полезността на тази ак-
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тивност студентите имат възможност да придобият знания за работа в екип 
(част от „общество“, което се различава от масата студенти), да създадат нови 
контакти, да обсъждат възможности за активно включване в младежки про-
грами и да припознаят университета като място, в което вземат и прилагат ре-
шенията си пред аудитория, тъй като това е една от сериозните пречки на по-
вечето младежи. След като веднъж се включат в организирането на събитие ще 
се научат как да преценяват времето си и да изразяват лидерските си умения, 
които ще им бъдат нужни в училище. Участието в проекти придава нови идеи 
за изява, иновативност и промяна в начина на мислене, което ще подпомогне 
интерактивността в подбиране на методите за реализиране на урока по исто-
рия и превръщането му от час, в който тягостно и ненужно се заучават факти и 
събития, във време, през което учениците да се пренесат в близкото или далеч-
ното минало, да се докоснат до тайните на различни общества и цивилизации 
и да си тръгнат с нестихващ копнеж за следващата среща с непознати светове.

Необходимо е учителят постоянно да повишава квалификацията си, да 
посещава семинари, работни срещи, конференции и курсове за професионално 
развитие, с цел обмяна на опит и добри практики.

Съществена роля за подготовката играе изграждането на система за на-
ставничество като неделима част от адаптацията на младия специалист към 
преподаването, развитието и усъвършенстването.

Фокусът на образованието, който принципно са учениците, се измества 
от многобройната и задължителна документиция, попълвана ежедневно от 
прекомерно натоварените, и без това, преподаватели. Трудностите и предизви-
кателствата се допълват от големите очаквания и претенции на родителите, ко-
легите и дори учениците, което поражда неувереност и поставя бариера пред 
учителя да се чувства успешен на своето работно място и да бъде модел на 
поведение.

Стереотипите в обществото, пречките, които поставя образователната 
система и крайно незадоволителното финансово обезпечение на професията, 
са повече от демотивиращи за младите учители, но въпреки всичко това има 
млади хора, които поставят на заден план тези фактори, отварят душите и сър-
цата си и впрягат всичките си сили, за да променят съществуващото положение 
и да се борят за успеха и качественото образование на децата – бъдещето на 
българската нация.
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реЦептата на Модела  
„преподаваЙ като лИдер“

Росен Богомилов

The model „Teach like a leader“
Rosen Bogomilov

Abstract: Every child independently of ethnic origin and social bit conditions in 
which live, deserve to get qualitatively education and possibility to develop the potential 
which is set on it. The model „Teach like a leader“ is fully justified on purposeful planning 
and development on key skills which is necessary for successfully development for every man 
in XXI century and increase the motivation of the students for attend in school classes. It`s 
focused fully justified on the method of inversely planning or in other words set a concrete 
target and planning the way which we must travel for achieving the target. For successfully 
planning and teaching we must have a vision for the class.

Key words: Teach like a leader , vision for the class, child, social, motivation, main 
goal, key skills, indicators, exit ticket, criteria matrix, authentic assessment

Визията – инструментът, който ни дава общата картина и пътят, 
който да извървим през учебната година.

В началото на всяка учебна година изработвам Визия за класовете, на ко-
ито преподавам. Визията е споделена с учениците, така че те да знаят какво 
правим, как ще го правим и защо го правим. Тя стои в класната стая под фор-
мата на табла, постери и други нагледни материали, така че да можем непрекъ-
снато да се връщаме към нея без да се отклоняваме. Визията ми има следните 
елементи: основна (голяма) цел на класа; ключови умения и грамотности, кои-
то ще развиваме, нагласи; ангажиране на родителите с нуждите на класа и ин-
дикатори за успех.

Основната (голямата) цел – трябва да е лесно разпознаваема, разбираема 
и най-вече припозната от учениците. По нея се работи през цялото време, така 
че в края на учебната година да е изпълнена на 100%. Тази година например 
голямата ни цел е да организираме и проведем Кръгла маса на тема: „Глобал-
ни проблеми на съвремието ни – тенденции и решения“. В малки групи (3–4) 
учениците работят през цялата година по изготвяне на своя материал, който ще 
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представят по избран от тях начин. Той трябва да покрива следните критерии 
по отношение на продукта: доказателства за наличието на проблема; използ-
вани и посочени поне пет източника на информация; ясно посочени засегнати 
страни, изводи и решения; базиране на данни.

Всеки час се работи за развиване на ключовите умения – тези, които са 
критични за учениците или които изобщо не притежават. Особено внимание 
се отделя на работа в екип, презентационни умения и умение за учене. Акцент 
върху избраната група умения се поставя всеки учебен час, за да може да се 
изграждат и усъвършенстват у всеки ученик. В училище децата се научават да 
спазват правилата на класната стая, които включват фокус върху ученето, ува-
жение и изслушване, изпълнение на задачите в срок. Тези правила улесняват и 
груповата работа. Учителите, които развиват умението за работа в екип, тряб-
ва да се връщат към тях, така че учениците да ги спазват и да станат част от 
тяхното ежедневие. По този начин класът се развива като общност. Най-общо 
казано, умението за работа в екип се състои от четири елемента:

• организация на процеса;
• ефективна работа и управление на времето; 
• представяне и защита на изготвения продукт; 
• рефлексия, която позволява на учениците да осмислят процеса и сво-

ето участие в него.

Критериална матрица за работа в екип:1

Критерии 1т. 2т. 3т.

Организация на процеса Работи с избрани 
свои съученици

Всеки е готов да 
работи с всекиго 
по време на 
учебните часове

Ефективна работа и 
управление на времето:

 – Разпределя правил-
но времето;

 – Включени са всички 
в процеса на изпъ-
лнение;

 – Дава идеи за изпъ-
лнение и иска мне-
нието на екипа си

Включва един от 
критериите

Включва два от 
критериите

Включва всички 
критерии

реЦеПтата на Модела „ПреПодаВай Като лидер“
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Презентационни умения – когато учениците представят доклад, есе, 
презентация или друг продукт. В този случай има критериална матрица, която 
учениците предварително познават и по нея се подготвят за представянето си. 
Целта е децата да развиват това умение, като сами се оценяват и виждат къде са 
пропуските им при усвояването на конкретното процедурно знание. 

Умение за учене – това е едно от най-важните и ключови умения за съвре-
менния ученик. В моите часове индивидуалната ми работа с отделните учени-
ци е насочена именно към развиването на това умение. За мен е важно за всеки 
ученик да идентифицирам подходящите методи на учене, за да може да възпри-
ема и прилага на практика информацията, която получава. За да установя ин-
дивидуалните потребности на учениците, отново използвам помощта на кри-
териална матрица.

Критериална матрица за проследяване на умение за учене:
Критерии 1 т. 2 т. 3 т.

Търси и намира източници на 
информация

Търси и намира 
един източник 
на информация

Търси и намира 
два източника на 
информация

Търси и намира 
повече от два 
източника

Техники за учене:
 – Водене на записки;
 – Учене чрез преживяване;
 – Учене чрез наблюдение;
 – Учене чрез правене.

Използва една 
техника за учене

Използва две 
или три техники 
за учене

Използва всички 
техники за учене

Конценрация – фокус:
 – Работи върху задачата 

без да се обръща;
 – Пречи на съучениците 

си;
 – Тетрадката е подредена
 – (дата в лявата част на  

тетрадката, целта за часа 
на реда под задачата, 
ясно отделени ключови 
моменти от урока).

Включва един от 
компонентите

Включва два от 
компонентите

Включва всички 
компоненти

За успешното усвояване на учебното съдържание е необходимо и фоку-
сирано развитие на четивна и писмена грамотност, за да могат учениците да 
използват правилно понятията, с които работим в часовете по история. С по-
мощта на исторически документи и статистическа информация ние развиваме 
тези грамотности. За целта е удачно да се използват „асоциативни облаци“ и 
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„мисловни карти“, чрез които всеки ученик сам си обяснява съответното по-
нятие така, както го разбира и пречупва през собственото си съзнание. По този 
начин учениците не само усвояват и разбират значението на понятията, но и 
ги прилагат като създават собствени текстове. Разбира се, и тук е необходимо 
учителят да проследява как се справят с развитието на тази грамотност. Отново 
на помощ идва критериалната матрица. 

Критериална матрица за четивна грамотност:
Критерии 1 т. 2 т. 3 т.

Извлича 
информация от 
непрекъснат текст.

Разбира значението 
на половината от 
понятията, с които 
работи.

Разбира 
значението 
на повече от 
половината от 
понятията, с които 
работи, но не 
всички.

Разбира значението 
на всички понятия, 
с които работи. 
Обяснява ги със свои 
думи.

Извлича 
информация от 
прекъснат текст.

Извлича 
информация от 
прекъснат текст, но 
информацията не е 
ключова за задачата

Извлича ключова 
за задачата 
информация.

Обобщава, тълкува 
информация от 
непрекъснат текст.

Отговаря на 50% от 
въпросите.

Отговаря на 
повече от 50% 
от зададените 
въпроси, но не са 
всички.

Отговаря на всички 
въпроси.

Осмисля и оценява 
информация 
от прекъснат и 
непрекъснат текст.

Тълкува понятията 
и термините, с 
които работи. Има 
анализ но липсват 
елементи от 
алгоритъма.

Тълкува и 
обобщава 
информация, 
съставя таблици и 
схеми. Представя 
информация в 
синтезиран вид.

Прави анализ 
по алгоритъм на 
процеси и събития, 
оценява тяхната 
значимост.

За да може да са мотивирани учениците ми и да идват с желание на учи-
лище и конкретно в моите часове, за мен е важно те да имат правилните нагла-
си, а именно: вяра в себе си и толерантност. Чрез лидерските роли им създавам 
възможности да поемат отговорност към задачата и нейното изпълнение. Това 
е начин те да повярват в собствените си способности. Такива лидерски роли са: 
помощник на учителя (раздава материали, следи за спазването на правилата в 
класната стая, попълва данните за класа и т.н.), отговорник по празниците на 
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класа, отговорник за училищни и извънучилищни мероприятия и т.н. Форми-
рането на нагласи за толерантно отношение става чрез решаването на казуси и 
вземането на решения, както и чрез определяне на евентуални последствия от 
тези решения.

Ангажирам родителите като провеждам уроци, в които те участват и/или 
са част от класа. По този начин всеки от тях има възможността да види детето 
си в реална учебна среда и да повярва в потенциала му. Родителите се включ-
ват в груповата работа на учениците, помагат, дават идеи и са част от учебния 
процес. По този начин и учениците усещат подкрепата на родителите си и мо-
тивацията им се повишава.

Организирали сме и обучения и тренинги за родители и ученици. Те 
също са били насочени към опознаването на възрастовите особености на де-
цата. Това се случва в часовете на класа съвсем неформално, но пък с резул-
тат. От такива обучения родителите си тръгват доволни, чувстват се значими и 
като неразделна част от учебния процес. В тази организация са включени и де-
цата. Когато знаят, че подготвят нещо за себе си и за родителите си, те са отго-
ворни и мотивирани.

Няма как да знаем дали нещо работи, ако не проследяваме неговото 
въздействие и не отчитаме резултатите. В моята класна стая и за моите учени-
ци е важно да знаем къде сме и какво още ни остава да направим. За всяка наша 
поставена цел ни трябва и индикатор за нейния успех. 

Такива са:
 –  Анкетни карти за обратна връзка от учениците – в тези анкетни кар-

ти учениците споделят свободно мнението си, като дават мотивира-
на оценка за работата на учителя и на класа като цяло, определят об-
ласти, в които трябва да се подобрява работата на класа и дават кон-
кретни предложения за промени. Учениците по желание могат да на-
пишат името си. След попълване на анкетата се събираме след часо-
вете и обсъждаме резултатите. Обмисляме и какво следва да проме-
ним, и как ще го променим. По този начин учениците са ангажира-
ни и се чувстват значими и овластени. Индикаторът е успешен, кога-
то поне 80% от учениците са попълнили анкетата и участват във взе-
мате на решения.

 – Изходен билет – в края на всеки час учениците отговарят на ключов 
въпрос, обхващащ урока, което показва до каква степен ученикът е 
усвоил урочната цел. Индикаторът е успешен, когато 80% от учени-
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ците са предали изходен билет и 80% от тях са покрили критериите 
за пълен отговор.

От особено важно значение е да установим нивото на знания, уменията и 
нагласите, които имат нашите ученици. Това установяване става чрез диагнос-
тично оценяване, което ни дава:

 – информация за нивото на знания на учениците, за да знаем на какво 
можем да стъпим, за да надграждаме;

 – информация за нивото на четивна и писмена грамотност на ученици-
те, за да адаптираме процеса спрямо нуждите на учениците;

 – идентифицираме нагласите – има ли ги или не, така че ако ги няма да 
разработим стратегия за мотивиране на учениците.

Оценяване – работата на учениците се проследява непрекъснато чрез 
електронна система – тракер. В тракера се въвеждат всички резултати на деца-
та по ключовите цели. По този начин можем да видим къде учениците работят 
най-добре, и къде изпитват трудности.

Автентично оценяване – то се случва в края на всеки раздел. Тук учени-
ците, чрез различни техники за ученее чрез преживяване, представят дадения 
период, събитие, личности и т.н. Това прави ученето по-осъзнато и трайно за 
младите хора. Техниките, които ние използваме най-често са: „шестте мисле-
щи шапки“ на Де Боно, „влез в обувките на…“, постановка, сценарии и др.

Урокът по история и цивилизации в контекста на визията
За разлика от съществуващата практика, нашите часове не започват с 

традиционната тема на урока, а с урочна цел. Цел, която е ясно прецизирана и 
съобразена с таксономията и активните глаголи на Блум. Ако очакваме да нау-
чим учениците да оценяват процеси и събития, то целта на урока и действията 
ни трябва да са насочени към оценка, ако пък очакваме да работим на ниво опи-
сание, то в часа и действията ни са насочени към описание. Няма как да очак-
ваме от учениците ни да работят на високи когнитивни нива (анализ, синтез и 
оценка), ако не сме го правили в час.

Урокът преминава през пет конкретни стъпки в рамките на 40-45 минути.
I.     Отваряне на темата – 2-3 минути. Реализира се по атрактивен и привле-

кателен за учениците начин, така че да насочи вниманието им към конкретния 
час и целта, която сме заложили. Това може да се случи по следните начини:

 – с музикално произведение;
 – със снимка, която да провокира учениците;
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 – видео, което да ангажира мисловната дейност на учениците;
 – петстишие; 
 – писане без прекъсване;
 – оnline включване на друг учител или клас и др.

II.     Въведение на новия материал – 10-15 минути. Тук учителят пред-
ставя новото учебно съдържание, като се стреми да даде основните неща за 
часа и алгоритъма за работа. Ако целта за часа е да оценяват делото на Симеон 
Велики и основните проблеми, пред които е бил изправен, тук е моментът, в 
който им даваме алгоритъма за оценка на личност и събитие, заедно с основна-
та информация за цар Симеон.

III.    Водена практика – 10 минути. Заедно с учениците оценяваме кул-
турното развитие на България при управлението на цар Симеон. Целта на тази 
практика е учител и ученици заедно да преминем през стъпките, така че децата 
да добият увереност и да могат сами да го направят. Това е и моментът, в който, 
разделяйки се по групи, развиваме и умението за работа в екип, а чрез работа с 
исторически документи развиваме четивната грамотност на учениците.

IV.    Самостоятелна практика – 10-15 минути. Тук учениците сами рабо-
тят върху целта, като използват основно исторически документи като източник 
за мотивираната оценка, която ще дадат. След изпълнение на задачата се прави 
проверка. По време на този компонент на урока учителят само наблюдава уче-
ниците, за да установи доколко се справят и има ли нещо, което изпускат. 

V.     Изходен билет – 5-6 минути. Тук учениците отново правят оценка на 
царуването на Симеон по определения алгоритъм и получават резултат на база 
покрити критерии. Това е основание да приемем, че учениците са постигнали 
целта. 

Основната цел на модела „Преподавай като лидер“ е насочена към ця-
лостно ангажиране на учениците в учебния час и развитие на ключовите уме-
ния на XXI в. Процесът на учене е осъзнат и съобразен със спецификите на 
класа и индивидуалните потребности на всеки ученик, така че той да се чув-
ства значим. 
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прИложенИе

Критериална матрица за оценка на личности от историята:2

Критерии 0 т. 1 т. 2 т.

Определя периода на 
управление от –до.

Не е определил 
периода на 
управление или е 
грешен.

Определил 
е периода на 
управление.

Определя ключови 
моменти от 
управлението/живота 
на личността.

Не е определил 
такива.

Определил е, но не 
всички.

Определил е всички 
ключови моменти от 
живота/управлението на 
личността

Изведени са силните 
и слабите страни на 
личността.

Не са изведени 
такива.

Изведени са само 
силни или само 
слаби. Извел е 
само по една.

Извел е повече от една 
силна и една слаба 
страна.

Прави изводи за 
управлението, 
базирани на 
конкретни факти и 
събития

Не са направени 
изводи.

Направил е 
изводи, но липсват 
доказателства.

Направил е изводи, 
базирани на конкретни 
факти и събития.

Хипотези „Ако не 
съществуваше тази 
личност“

Няма направени 
хипотези

Има хипотези, но 
не са убедителни.

Има хипотези с 
конкретни примери, 
какво би било бъдещето, 
ако не съществуваше 
тази личност.

Критериална матрица за анализ на писмен исторически документ: 
Критерии 0 т. 1 т.

Определя вида на документа.
Не е определил вида на 
документа или е грешно 
определен.

Определил е правилно вида 
на документа.

Определя автора на 
документа

Не е определен или е 
неправилно определен. Определен правилно.

Определя темата/проблема, 
който е засегнат. Не е определен правилно. Определен е правилно.

Определя епохата и 
спецификата на епохата, в 
която е създаден документа

Определил е само 
епохата.

Определил е епохата и 
неината специфика.

Определя автора, 
съвременник ли е на 
събитието и каква е неговата 
позиция.

Не е определен или лисва 
позицията на автора.

Определен е и има позицията 
на автора.

Определя ключови понятия Не са определени такива 
или не са всички. Определил е всички.
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ФорМИрованИе лИчностнЫХ коМпетенЦИЙ 
на УрокаХ ИсторИИ

Эльмира Хафизова 

Development of personal competences in history lessons
Elmira Hafizova 

Abstract: Standards of comprehensive school specify formation at the competences 
studying a large number as a main objective. Ability to apply the gained knowledge becomes 
defining in different kinds of activity now: educational, nonlearning, production, scientific. 
Formation of competences is difficult process. Modern educational process indicates to us 
impossibility of training of school students in competences, they can only be created on the 
basis of acquisition by them of knowledge, abilities, skills and personal qualities. Experience 
of the organization of educational process on the example of formation of personal compe-
tences is offered in the submitted article.

Key words: standards, comprehensive school, competences, 

В настоящее время в систему образовательного процесса Российской 
Федерации происходит постепенное внедрение Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов основного образования. Они представляют 
собой совокупность требований по освоению обучающимися основных об-
разовательных программ на каждой ступени обучения. Стандарты общеоб-
разовательной школы в качестве основной цели указывают формирование у 
обучающихся большого числа компетенций. Умение применять полученные 
знания в настоящее время становится определяющим в разных родах деятель-
ности: учебной, внеучебной, производственной, научной. Формирование ком-
петенций является сложным процессом. Современный образовательный про-
цесс указывает нам на невозможность обучения школьников компетенциям, 
их можно только сформировать на основе приобретения ими знаний, умений, 
навыков и личностных качеств. Если предметные результаты можно проверить 
традиционным способом, то оценки личностных и метапредметных результа-
тов требуют дальнейшего изучения и разработки.  

Внедрение ФГОС в образовательных учреждениях доказало необходи-
мость реализации компетентностного подхода и стало основой изменения ре-
зультата подготовки. В результате у выпускников должны сформироваться об-
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щие и ценностно-смысловые компетенции, в том числе и личностные. По мне-
нию современных педагогов, само приобретение жизненно важных компетент-
ностей дает человеку возможность ориентироваться в современном обществе, 
формирует способность личности быстро реагировать на запросы времени.

Компетентностный подход в образовании связан с личностно-ориен-
тированным и действующим подходами к образованию, поскольку касается 
личности ученика и может быть реализованным и проверенным только в про-
цессе выполнения конкретным учеником определенного комплекса действий. 
Положительно, что внедрение компетентностного подхода в отечественную 
систему образования позволяет в значительной мере реализовать личностно-
ориентированный, деятельностный и практико-ориентированный подходы в 
образовательном процессе.

В Федеральном законе „Об образовании в Российской Федерации“ по-
нятие „компетенция“ рассматривается как „готовность действовать на основе 
имеющихся знаний, умений, навыков при решении задач общих для многих 
видов деятельности“. В Федеральном государственном образовательном стан-
дарте также заложено данное понятие, под которым понимается способность 
применять знания, умения, личностные качества и практический опыт для 
успешной деятельности в определенной области.

В образовательных нормативно-правовых документах закреплены сле-
дующие личностные компетенции:

• развитие индивидуальных способностей и талантов;
• самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации;

• осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионально-
го и личностного развития.

На уроках истории учитель должен подготовить учащихся к необходи-
мости владеть большим объемом исторической информации, знать доскональ-
но понятийный аппарат, уметь критически анализировать исторические доку-
менты, выстроить историческую вертикаль, сформулировать свое суждение о 
важнейших исторических событиях, знать историографию вопроса. Обучаю-
щийся, в свою очередь, должен понимать причины и логику развития истори-
ческих процессов, анализировать все разнообразие мировоззренческих, соци-
окультурных, этнонациональных, конфессиональных систем, существующих 
в современном мире. Тем самым формируется готовность к конструктивному 
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взаимодействию с людьми разных убеждений, ценностных ориентаций и со-
циального положения.

Значимую роль в проведении занятий по истории и в формировании лич-
ностных компетенций играет духовно-нравственное развитие и воспитание 
подрастающего поколения. Каждому человеку и каждому народу, чтобы жить 
осмысленно и с достоинством, чтобы пользоваться уважением окружающих, 
надо знать себя, понимать свое место в мире природы, среди других людей. 
Это возможно, когда органически освоена родная культура, понято и осмысле-
но прошлое.

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из 
приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-
педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, от-
ветственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 
При этом образовательные учреждения должны вплотную взаимодействовать 
и сотрудничать с семьями обучающихся, другими субъектами социализации, 
опираясь на национальные традиции. Ведь именно взаимоотношения в семье 
лежат в основе отношений граждан.

Актуальность этой цели была отмечена в программе „Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации“, утверждённой Правительством 
РФ ещё в 2001 г., что в дальнейшем отразилось в Федеральных государственных 
образовательных стандартах. Концепция духовно-нравственного развития опре-
деляет основные ценности современного общества, такие как патриотизм, соци-
альная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, тра-
диционные российские религии, искусство и литература, природа, человечество. 

Для осуществления воспитательной и учебной работы по формирова-
нию у школьников патриотизма и культуры межнациональных отношений не-
обходимо понимать цели, содержание, элементы, направленные на формирова-
ние национального идеала. В рамках программы нужно применять различные 
виды деятельности, стимулировать активность по выработке у себя этих мо-
ральных качеств.

Значимую роль играют и базовые национальные ценности, которые нашли 
отражение в национальной жизни России во всей её исторической и культурной 
полноте. Система лежит в основе представления о единой нации и готовности 
основных социальных сил к гражданской консолидации на основе общих ценно-
стей и социальных смыслов в решении общенациональных задач, среди которых 
воспитание детей и молодёжи. Для создания непрерывности в воспитании не-
обходимо находить источники, закладывающие моральные, нравственные каче-
ства и способствующие созданию и укреплению единства страны.

ФорМироВание личноСтнЫХ КоМПетенЦий на УроКаХ иСтории
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Гражданское согласие по базовым национальным ценностям не имеет 
ничего общего с единообразием ценностей нации и самой нации, духовной 
и социальной унификацией. Единство нации достигается через базовый цен-
ностный консенсус в диалоге различных политических и социальных сил, эт-
нических и религиозных сообществ и поддерживается их открытостью друг 
другу, готовностью сообща решать общенациональные проблемы, в числе ко-
торых духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи как основа разви-
тия нашей страны.

Организация взаимодействия между образовательной и социальной сре-
дой может осуществляться путём согласования социально-воспитательных 
программ общеобразовательных учреждений и иных субъектов социализации 
на основе национального воспитательного идеала и базовых национальных 
ценностей. Это возможно при условии, что субъекты воспитания и социализа-
ции заинтересованы в разработке и реализации таких программ.

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся прежде все-
го ориентировано на формирование личности, на осмысление и понимание 
собственного „Я“, на закрепление заданных свойств и личных качеств. 
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ИсторИЯта като ИГра на вИдовете вреМена 
(ИсторИческото МоделИране като 

теХнолоГИЯ в часовете И Извън тЯХ)
Донка Радева

History as a Game of Different Times 
(The Technology of Historical Modelling in School Classes  

and Extracurricular Activities)
Donka Radeva

Abstract: History classes, generally considered to represent a virtual time-space di-
mension for a direct contact with important people, events and processes from the past, may 
also be developed in the light of the concept of „History Games“ that may take different 
forms. History teaching could be considered as modelling of historical processes with the 
participation of the students, where their roles may change in accordance with the situation. 
In this way, different times taken together with their specific historical identity could be easily 
transformed and interchanged. History classes may then be continued in different extracur-
ricular quests for true historical truths, where the adventures in the times of history, expe-
rienced in the form of game models, may encourage the students to „play“ with much more 
advanced intellectual and scientific goals than those considered usually in the conventional 
educational standards of the State. There are various options proposed for the navigation in 
the different historical times in terms of specific topics, respectively in the school classes and 
in extracurricular forms. There are also different pedagogic situations presented, in which 
students change roles – from being led in the field of history, they become partners and even 
mediators of new historical products.

Key Words: Historical Modelling; „The Game of Times“ – linear, cyclical, profane 
and virtual; Educational Technologies; Situational Models.

„Времето е в нас и ние сме във времето, 
то нас обръща и ние него обръщаме...“

В. Левски

През настоящата година започна мащабна промяна в устройството, функ-
циите, организацията, управлението и финансирането на системата на училищ-
ното образование1. Промяната в учебното съдържание засега засяга само някои 



128

класове, но предстои да се въведе във всички нива. В ход е изменение и на 
основни елементи в организацията на учебния процес. Но натрупаният досега 
опит при изпълнение на старата учебна програма за обучението по история в 
българското училище е отправна точка и основа на бъдещата специфична роля 
на преподавателя при ориентирането, адаптирането и реализирането на младия 
човек. Старите държавни образователни изисквания за учебното съдържание 
по история и цивилизация и гражданско образование2 днес се преобразуват в 
нови стандарти. Новите задачи са предизвикателство, изискващо преразглеж-
дане на съществуващите стереотипи и обогатяването им с нови механизми и 
подходи за овладяване на знанията и уменията.

Историята в училище трябва да съчетае две основни функции – да оси-
гури елементите на историческо знание, което съставя идентичност, а заедно 
с това да тренира критични умения и интелектуална самозащита. В това отно-
шение разбирането за сложносъставността на времето в груповата и индиви-
дуалната идентичност има решаващо значение. Приемането на знанието, че 
времето на всеки индивид (индивидуалното, „профанно“ време) имплицира 
колективно линейно-историческо и циклично-митологично време, засилва въз-
можността за адекватно използване на различни механизми за въздействие в 
реалния учебен процес. Осъзнаването на симбиозата „Времето е в нас и ние 
сме във времето“ може да ни позволи да участваме активно и в движението 
„то нас обръща и ние него обръщаме...“ А настоящето настоятелно въведе още 
една представа за времето – виртуалното време-пространство разбива стерео-
типи и мощно навлиза в колективната и индивидуалната идентичност. Поставя 
се въпросът доколко учителят е готов да влезе в ролята на навигатор в „играта 
на времената“ – линейно, циклично, профанно и виртуално, което съвременни-
ят образователен процес изисква. 

Методическата теория следва необходимостта от радикална промяна в 
ролята на учителя3. Търсят се и се предлагат нови стратегии на преподаване и 
учене4. Налагат се термини, подчертаващи системния подход в процеса на об-
учение, като „технология на обучението“, „стратегии на преподаване и учене“, 
„нови информационни технологии“ и други5. Понятието „образователни тех-
нологии“ наложи присъствието си, защото притежава широк обхват и обединя-
ва средствата за постигане на определени цели6. То отразява специфичното вза-
имодействие на учебното съдържание и интересите на учениците. В него учи-
телят е медиатор на специфичен контакт между научната информация и пси-
хиката на обучавания. Образователните технологии предполагат целенасоче-
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на организация на управление и самоуправление, ясна стратегия на обучение и 
учене: комуникации, ръководство, мотивация и самоконтрол7. 

Часовете по история от основно време-пространство за контакт с исто-
рията, могат да станат поле на „игра с историята“, приемаща различни форми. 
Преподаването е моделиране на исторически процес в съучастие на ученици-
те, като ролята им може да се променя според ситуацията. Видовете времена, 
съчетани в историческата идентичност, могат да се преобразуват и преливат. 
Часовете могат да „прелеят“ към извънкласно и извънучищно търсене на исто-
рическа истина, като „приключението история“ стане игрови модел с много 
по-широки цели от заложените в държавните образователни стандарти.

ЦЕЛИ НА ИСТОРИЧЕСКОТО МОДЕЛИРАНЕ  
ЧРЕЗ ВИДОВЕТЕ ВРЕМЕНА
Настоящата разработка има за цел да представи някои от възможните 

приложения на историческото моделиране като многопластова образовател-
на технология. В предложените варианти навигацията в различните времена, 
присъщи за колективната и индивидуалната идентичност, позволява активи-
зиране на участието на учениците в учебния процес и цели преминаване към 
„смяна на ролите“ – от „водени“ в полето на историята, те могат да станат 
партньори и дори медиатори на нови исторически продукти. Така „играта на 
времената“ в историческото моделиране цели да засили „придобиването 
на социални знания, умения и компетенции, на ценности и отношения с 
оглед интегрирането на учениците в социалните структури и насърчава-
нето на участието им в обществения живот8.

Постигането на тази обща цел може да се представи като конкретни цели 
в различни ситуационни модели според учебното съдържание, класа и атмос-
ферата за приложение. Моделът е формализирана действителност, а моделира-
нето е процес на формализиране. В тях се отразяват представи за динамично и 
статично състояние на реални обекти9. Моделирането в практическата работа 
на учителя е във всички моменти на взаимодействието с учениците и позволя-
ва постигане на различни конкретни цели:

1. като път и техника за постигане на целите чрез съвместяване на 
учебното съдържание и интересите на учениците се цели да се пред-
стави историята като цялостен и комплексен процес, в който 
българската уникална идентичност взаимодейства с общочо-
вешки и европейски процеси10. Водеща в моделирането на понятия, 
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политически системи и процеси е ролята на линейното време, но с 
интегриращи връзки с цикличното, индивидуалното и виртуалното 
време.

2. като средство за организация и ръководство на учебния процес в 
учебния час се цели да се генерира разбиране за активната роля 
на човека в историческия процес и се засилят уменията на учени-
ците за самостоятелно боравене с различни източници и способ-
ностите за изразяване на самостоятелна критическа позиция11.
Цикличното и индивидуалното време улесняват разбирането на об-
щества и личности от различни периоди на историческото линейно 
време в моделирането на процесите.

3. като средство и техника за оценяване на резултатите и като средство 
за корекция на учебния процес с оглед на успехите и неуспехите. 
Различните игрови варианти на модели на исторически понятия, по-
литически системи, процеси и периоди улесняват проверката на 
постигнатите знания и умения и позволяват бърза и адекватна 
корекция на работата.

4. като средство, мотивиращо индивидуална активност и творчество в 
извънкласни и извънучилищни форми. 

Създаденият ученически клуб „Клио“ с три секции – история, радио 
и вестник, цели преливането на идеи, инициативи, компетентности от 
часовете в по-широко общоучилищно пространство-време, което да превъ-
рне учениците в медиатори и разпространители на идеали, традиции и 
ценности, част от българската национална идентичност12. Създаденият 
широк модел за извънкрасна дейност засилва значението на индивидуалното 
и виртуално време, използвано за целите на колективната идентичност и исто-
рическата култура.

Идентичността на всеки е резултат от наследената от предците колек-
тивна идентичност и участва във възпроизводството на самосъзнанието на 
идващите поколения. Предложените варианти на навигацията в различните 
времена целят активизиране на участието на учениците в учебния процес и 
преминаване към „смяна на ролите“ – от „водени“ в полето на историята, те 
могат да станат партньори и дори медиатори на нови исторически продукти.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИСТОРИЧЕСКОТО МОДЕЛИРАНЕ НА 
ВИДОВЕТЕ ВРЕМЕНА В ЧАСОВЕТЕ
Историческото моделиране в час следва параметрите, отразяващи исто-

рията на обществото – такива, които представят социалната промяна и други, 
които изразяват относително статично състояние след промяна. Представяне-
то на тези два основни типа модели става основна задача според целите на 
конкретните учебни единици13. Желаният характер на взаимодействието меж-
ду учител и ученици позволява многообразие на приложенията. 

Практическото историческо моделиране в час трябва да спазва алго-
ритъм, следващ основни мисловни процеси. Този алгоритъм се превръща във 
функционална матрица, чиито основни стъпки са:

1. Създаване на словесен, смислово-функционален модел;
2. Представяне на графичен модел, при който обектът е изразен чрез 

пространствени, хронологически или структурно-организиращи отношения. 
Водеща е представата за линейно-историческото време, което маркира всеки 
исторически феномен;

3. Интеграционен модел на разглеждания обект в по-широк план в 
историческия процес. При него е характерно модулното надграждане с нови 
елементи при фокусиране на отделни елементи чрез принципа на историко-
социалния микроскоп. Така става възможно надграждането и преливането в 
други времена – циклично, индивидуално, виртуално.

Приложение на видовете времена в историческото моделиране като 
стратегия на преподаване на учебно съдържание
1. Моделиране на понятия
Преподаването на исторически знания е изградено върху познаването и 

използването на богат спектър от общоисторически и конкретноисторически 
понятия. Познаването и използването на основни понятия при описание и ана-
лиз на политически събития и процеси е основен стандарт при очакваните ре-
зултати на ниво учебна програма за област на компетентност І. Фундаментите 
на съвременния свят. 

Представеният по-долу опит за моделиране на основното за всички кла-
сове понятие „държава“ показва възможности за специфично „модулно про-
ектиране“ и системно-оперативно потребление в часовете.
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Приложение 1.

Така въведеното понятие предлага вече не само идентифициране, но 
създава подход за боравене в учебния процес. Проектира се специфичен си-
стемен подход. Предполага заложеното в ДОИ надграждане от „разпознаване 
и правилно използване“ към „проследяване развитието на явлението и съот-
ветстващото понятие“. Удобен е за проверка на придобитите постижения и за 
тяхното надграждане. Обслужва както нивата на усвоеност на изискваните зна-
ния, така и разширяването на компетенциите на учениците. 

Според конкретната учебна ситуация и задачите в часа, са възможни раз-
лични надграждащи модули. Формите и принципите на властта могат да ста-
нат обект на нова задача за учениците, съобразена със знанията им до момен-
та както по история, така и по философия, етика и право и т.н. Интерес би 
предизвикал опит за представянето на еволюцията на властта като хронологи-
чен „филм“, провокиращ хронологическата им ориентация и конкретноисто-
рическите им знания за различни държави. Графичното моделиране може да се 
оптимизира чрез анализ, търсещ тенденциите в развитието на властта в про-
странството и времето. Линейното историческо време доминира при модели-
рането на понятието без да се фаворизира. Развитието на графичния хроно-
логичен „филм“ предполага актуализиране на модела за всеки следващ клас и 
допълване с нови модули на различни варианти на съответни държави.

Ролята на учителя е поощряващо-насърчителна и цели усвояване не само 
на конкретната учебна информация, но и оформяне на механизмите за възпри-
емане на историческата материя изобщо. В този смисъл е важен и обективира-
щият резултат – анализът и изводите, породени от графичните модели, е необ-
ходимо да се запишат. Завършването на логическата верига знание-графично, 
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изображение-текст материализира структурно-функционалния подход в мис-
ловно-оперативен продукт, който учениците биха могли да актуализират14. По 
този начин се преминава в реализиране на очакваните резултати в ядро ІІІ. Чо-
векът в историята – „описване и съпоставяне на правата и свободите на гражда-
ните в различни общества“15 с подчертаване на българската идентичност. 

Моделирането на понятия е широко приложим подход при почти всеки 
час. Веднъж въведен, алгоритъмът за работа може да се използва при много 
от основните понятия, които в най-опростен вариант могат да се нанасят като 
хронологически интервали на линията на времето, като се търсят синхронни и 
диахронни връзки между тях. Провокирането на учениците да създават текст 
с представени и нанесени на линията на времето понятия, изисква търсене на 
причинно-следствени връзки и „оживяват“ по различен начин използвани тер-
мини. Така „играта с линейното време“ става многопластова и предполага раз-
лични резултати според възможностите на учениците.

2. Моделиране на политически системи

              Приложение 2.
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Моделирането на развитието на обществото е моделиране на организа-
цията му. Според стандарта от Държавните образователни изисквания за учеб-
но съдържание по история и цивилизация, ядро І., ученикът: „Познава основ-
ни политически възгледи, идентифицира политически модели и обяснява раз-
витието на институциите“ (Вж. І, 3, ГО). Това изисква особено внимание при 
моделирането на политическите модели, носеща конструкция на историческо-
то познание. Даденият по-долу опит за моделиране възпроизвежда използва-
ния алгоритъм: словесен смислово-функционален модел, графичен модел на 
елементите и връзките между органите на властта и населението и интеграци-
онен модел за надграждане на знания и умения.

Всеки от посочените три модела може да стане изходна основа за модул-
но надграждане както на историческа информация, така и на задачи за разви-
тие на различни исторически умения и компетенции. Линейният хронологичен 
модел успешно би могъл да се въвлече в цикличен чрез провокиране на срав-
нение с Византийската империя и нейната съдба. Владеенето на използваните 
понятия се комбинира с търсене на причинно-следствена връзка при еволюци-
ята на формите и принципите на властта. А ролята на личностите в историята 
на Османската империя може да се тълкува във връзка с мястото ѝ в системата 
на отношения в държавата и обществото. Особено успешно е използването на 
модела при уроците в 9 и 11 клас, проследяващи промените ХV–ХІХ в. в Ос-
манската империя. 

3. Моделиране на процеси
Моделирането на динамични процеси в общество, преживяващо про-

мени, отразява спецификата на историческата формализация и изисква по-
различни прийоми и техники на представяне. То следва утвърдената по-горе 
функционална матрица: словесно-функционален модел, графичен модел и 
интеграционен модел. Приложимо е представяне са хронологическите моде-
ли на процеси при периодизация на епохи (приложение 3.).

Динамиката на промените също може да се представи чрез използваната 
функционална матрица. Предложен е опит за моделиране на посоката и дина-
миката на промените във Френската буржоазна революция (1789–1815 г.) (при-
ложение 4.). Колебанията във вертикал отразяват степента на промените, отне-
сени към хронологията на периодите и политическите им форми. Интеграци-
онните модули позволяват проследяване на промените в политическите систе-
ми по време на революцията чрез последователно разглеждане на началната, 
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 Приложение 3.
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изходна система на съсловната абсолютна монархия, която преминава в огра-
ничена монархия, а след това в буржоазнодемократична република и империя. 
Зачертаването на променящите се елементи и вмъкването на нови в старите по-
литически системи онагледява промените и подчертава динамиката им.

Предложените примери на приложение на функционалния алгоритъм 
за историческо моделиране в часовете има многостранни възможности при 
гъвкаво творческо използване. Ефектът му би се мултиплицирал, ако се съче-
тае със специфични техники и подходи при организацията на учебния процес.

Приложение на парадигмите на историческото моделиране като 
стратегия за организация и ръководство на учебния процес
Стремежът да се промени ролята на ученика в процеса на обучение пре-

дизвика промени и в йерархията на методите. Интерактивните подходи все по-
вече печелят последователи заради големия емоционален заряд, с който при-
общават учениците към учебната материя. Техниките за прилагане на тази 
стратегия на съпреживяване на историята могат да варират от организира-
не на индивидуална проблемно-изследователска дейност до съвместна работа 
в екип, от ситуация за събиране и селекция на информация до поведенческа си-
туация, изискваща вземане на решение в конкретна историческа среда.

При моделиране на понятия класът може да се раздели на екипи, които 
да представят свой вариант на определение, но с различни средства: словесна 
дефиниция, графика, интелектуална карта със сродни думи и асоциации, сим-
волична рисунка и др. Всеки екип представя работата си и защитава идеите си. 
Съпоставката служи за основа на редукция до най-точното определение и за-
писването му в речниците на учениците. 

Моделирането на политически системи предоставя още по-голямо 
многообразие от възможности за организиране на ролеви игри с индивидуални 
или групови изяви. „Раздаването на роли“ в различни елементи на политиче-
ската система и опита за вживяване в проблемите и стремежите им интегрира 
учениците в историческото време. Споровете, породени от интересите на раз-
лични властови позиции, не само „оживяват“ историческия модел, но му при-
дават и човешко измерение, чрез което историята не само се разбира, но също 
така пренася чужд опит в поведенческите реакции на ученика. В интерак-
тивната игра „Създай герб на владетел“ се използват знанията за символи-
те и гербовете, смислово оправдаващи властта в различни епохи. Според сте-
пента на знанията и учебния материал, задачата може да променя елементите 
си. За учебното съдържание в 8 клас играта може да търси резултати на ниво 
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възпроизводство на знания за френските, английските, немските владетели и 
да ги разпознава в гербове и символи, представени в учебника. При напредва-
не в нивата на исторически компетенции в 9 клас може да се търсят промени в 
гербовете и да се провокират изводи за действието на владетелския институт 
(ниво разбиране). При учебното съдържание в 11 клас е приложимо евристич-
но търсене на символи и гербове, които да бъдат обосновани с подходящи ар-
гументи (ниво приложение на знанията). Онагледяването на натрупани знания 
в творческа задача и дискусионно-аргументативна защита засилват емоцията 
и индивидуалната ангажираност. В този вид моделиране водещо е циклично-
митологичното време, използвано за сакрализация и легализация на властта. 

Беседата остава необходим, организиращ работата на учениците ин-
струмент. Чрез нея се проследява нивото на усвоените знания, уточнява се сте-
пента на придобитите умения, стимулира се развитието на компетенции. Исто-
рическото моделиране в час предполага ефективен баланс при използването на 
беседа и интерактивни техники.

Пример за това може да бъде организацията на урок-упражнение в 10 
клас на тема: „Световните лидери 1945–1955 г.“. Класът се разделя на 4 гру-
пи, като всяка получава задача да представи „своята държава“ – САЩ, СССР, 
Англия и Франция чрез схема на политическата система, на която да отрази с 
червен цвят положителните ѝ страни, а с черен – проблемните ѝ страни. Всяка 
група работи върху общ работен лист и ползва схемите и текста от учебника. В 
помощ на изводите се препоръчва създаването на балансов лист с плюсовете и 
минусите на развитието за периода. Груповата дискусия се насочва към търсе-
нето на причините за силата или слабостта в развитието на държавата. Пред-
ставянето на всяка група трябва да завърши с мото или сентенция, обобщаваща 
състоянието на страните за периода. Идеите, генерирани в час, се записват като 
интелектуална карта (ключови думи, символи, схеми) в тетрадките и се по-
ставя задача да се развият вкъщи като текст.

Дискусиите и диспутите са други, често прилагани в практиката ме-
тоди, без които историческото моделиране е невъзможно. Дискусиите стиму-
лират мисленето и толерантността, без които преподаването на история е не-
мислимо. Диспутът може да се организира както между отбори на опоненти, 
така и между индивидуални участници. Защитаваната теза се изтегля по жре-
бий и се защитава, независимо от убежденията. След оперативно време за под-
готовка на аргументацията следва диспут със строг регламент за време и реду-
ване на изказвания в три тура. Публиката е излъчила двама „стенографи“, кои-
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то записват аргументите на дъската и подпомагат проследяването на словесния 
сблъсък. Победителят се определя чрез явно гласуване от жури или от цяла-
та публика. Учителят има само въвеждаща и поддържаща регламента роля  до 
обявяването на крайния резултат. Едва след това дава обобщена оценка на зна-
нията и уменията на всички участници: на участниците в диспута, на стеногра-
фите, на журито и публиката. Такава организация на историческото моделира-
не в час може да бъде използвана в различни практически ситуации за разви-
тие на исторически умения и компетенции. 

Развитието на критично мислене и умението за аргументация е в основа-
та и на урока  „България 1945–1989 г.“ от учебното съдържание за 10 клас. В 
него се съчетават елементи на моделиране на понятия в линейна хронология с 
очертаване на ролята на личности в оформянето на спецификата на България и 
другите балкански социалистически държави16.

Приложение на парадигмите на историческото моделиране при 
оценяване на резултатите
Представеният функционален алгоритъм за историческо моделиране 

лесно би могъл да се използва за „измерване“ овладяната фактологическа ин-
формация чрез попълване на графични схеми, тестове и проблемни ситуации. 
При проверката за усвояване на понятия би могло да се постави задачата, поня-
тието да се представи като определение и хронологически интервал (словесен 
и графично-хронологичен модел), след което да се състави исторически текст с 
него (интеграционен модел). Така проверката градира от търсене на нивото на 
грамотност към проверката на компетентност. Задачата позволява оценяване 
на знания, умения и компетенции, макар и в ограничен порядък. При модели-
рането на по-сложни исторически обекти като политически системи, процеси и 
промени, възможностите за приложение се разширяват. Задачите за преобразу-
ване на словесна информация в графичен модел и обратно са често срещани в 
учебната практика. В тестовете е удобно използването на графични политиче-
ски системи с пропуснати елементи, които следва да се попълнят и да се иден-
тифицира държавата, периода и владетеля й. Описанието на функционирането 
и анализ на проблемите завишават нивото на търсените резултати. Така чрез 
зададения графичен модел може да се провери постигнатото и в трите равнища 
на оценяване.   

Моделирането на промени и процеси предпоставя използването на раз-
лични графични хронологии – линейни, паралелни, синхронни и диахронни. 
Съчетаването им с анализ задълбочава сложността и търси исторически ком-
петенции от по-висш порядък.

донКа радеВа



139

Приложение на историческото моделиране при корекция на 
учебния процес
Регистрирането на успехи и неуспехи  при практическото приложение 

на историческото моделиране се локализират сравнително точно и позволяват 
бърза корекция. Ситуационното стимулиране на учебната активност засилва 
съучастието на учениците в този процес. 

Предложените приложения на историческото моделиране доказват пре-
димствата им за използване в час. Те онагледяват сложния процес на историче-
ска реконструкция  като позволяват емоционално съпреживяване на миналото 
чрез ролеви игри и техники. Учителят е навигатор, ръководещ моделирането, 
но предоставящ на учениците възможността за смяна на ролите и евристика. 
Схематизирането на историята не отнема от въздействието ѝ, а позволява мно-
гоплановост на целите и резултатите. 

СИМБИОЗАТА НА ВИДОВЕТЕ ВРЕМЕНА В ИЗВЪНКЛАСНИ И 
ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ФОРМИ
От 2007 г. в ПГХТТ започна работа ученически клуб „Клио“ с три сек-

ции – история, радио и вестник със същото име. Целта на създаването му бе 
да оформи ученическо общество с интереси в историята, литературата и фи-
лософията, което да стане модел на ученическо творчество и самоуправление. 
Интеграцията с общоградски институции като Регионален етнографски музей, 
ФИФ на ПУ „Паисий Хилендарски“, Държавен архив-Пловдив и Културен дом 
на железничаря „Гео Милев“ създаде благоприятна среда за целенасочена и 
плодотворна работа в различни насоки. Обновяването на етнографската сбирка 
и музей, обработването на нумизматична колекция от предишни поколения, 
участието в различни конкурси, публикации в ученически вестник и ежеднев-
ни радиоемисии превърнаха учениците от обект в субект на въздействие. 

Секция „Нумизматика“ – навигатор в исторически 
интердисциплинални изследвания 
Секция „Нумизматика“ е утвърдена елитарна част на клуб „Клио“. Тя 

съчетава наученото в учебните часове по история със специализирани знания 
и умения в една по-тясна област – нумизматиката. Освен запознаване с тео-
ретическите основи на дисциплината, помощна за историческото познание и 
притежаваща интересни особености, секцията създава трайни умения за прак-
тическа работа. 
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Личните интереси към нумизматиката се стимулират чрез овладяване на 
технологията за обработване на експонатите. Междупредметните връзки 
с химията и физиката са естествени, а историята на паричните знаци и използва-
нето им в ценностната система на различни общества развива представите за ге-
ография и икономика, за политически и социални взаимовръзки. Идентификаци-
ята на монетите е трудна без използване на нумизматични сайтове и класьори. 
Съвременните умения по сърфиране в Интернет пространството дават големи 
възможности, които младите нумизмати с успех реализират. Поощрява се съпос-
тавянето на историческа информация за емисиите и за владетелите. Съставянето 
на собствен исторически текст върху значението на наличните в колекцията 
монети е особено важен момент в развитието на умението за индивидуален ис-
торически анализ. Като индивидуални проекти се задават задачи върху монети 
от различни държави и владетели, а екипът съставя презентация на обща тема: 
„Тайният език на монетите“, в която да съединява най-интересните резултати от 
ежегодната си работа. Изработването на нумизматичен албум с класифицирани 
по епохи и народност монети изискваше пространствена и хронологическа ори-
ентация, приложени в специфичната нумизматична тематика. Презентирането 
на постигнатите резултати на конференции разви и умение за водене на 
научен диалог и спор.

Практическата работа при обработването на монетите и техният 
анализ естествено надграждат знанията и уменията, формирани в учеб-
ните часове. Интерактивните игри в часовете за съставяне на гербове на вла-
детели „връщат“ уменията обратно в класната урочна работа. Най-интересните 
от тях се публикуват в сайта и съчетават емоции, знания и творчески постиже-
ния с възможност за публично разпространение. 

сн. 1. Почистване, описване  
и класификация на монети – първи 

стъпки за нумизмата.

сн. 2. Идентифицираните монети  
в класьор и сбирка разказват своите 

истории.
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Много сериозен тласък работата на секцията получи от контакта с ек-
сперта от Археологически музей – Пловдив Десислава Давидова, която с ен-
тусиазъм прие мисията да бъде навигатор не само в експозицията на  нумизма-
тичната сбирка, но и в тайните на нумизматиката. 

А експертите от Археологическия музей с удоволствие предоставяха 
обяснения, съвети за търсене на нова информация и литературни препратки. 
Умението за извънкласен контакт в градски културни институции прерасна 
в извънучебен процес, в който клуб „Клио“ създаде събития с общоградско 
значение. Традиции станаха ежегодните конференции /2012, 2013, 2014 и 
2015 г. / с презентации на индивидуални проекти по нумизматични теми в 
Археологическия музей – Пловдив. Те бяха посетени от множество специали-
сти, музейни работници, ученици, студенти и преподаватели. 

сн.  3. Ученици в „кожата“ на „своите“ 
богове, станали обект на изследване в 

секция „нумизматика“

сн. 5. Откриване на ученическата  
сонференция „Градове – центрове на  

монетосечене“  – РЕМ – Пловдив, 2015 г.

сн. 4. Начало на ученическата конферен-
ция „Богове-символи в нумизматиката“ 

РЕМ – Пловдив, 2014 г.

сн. 6. Представяне на проучването  
„Дамаск – светлината идва от изток“ – 

РЕМ – Пловдив, 2015 г.

иСториЯта Като иГра на ВидоВете ВреМена
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Традициите на клуб „Клио“ показаха не само устойчивост, но и разши-
риха териториите на въздействието си. Нумизматите „излязоха“ от локалното 
си значение за нашето училище и опитаха да създадат общоградска традиция, 
като за трета година представиха разботените си индивидуални проекти през 
април 2015 г. в РАМ – Пловдив.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ИСТОРИЧЕСКОТО 
МОДЕЛИРАНЕ НА ВИДОВЕТЕ ВРЕМЕНА
Предложените варианти за навигацията в различните времена, присъщи 

за колективната и индивидуалната идентичност, позволяват активизиране на 
участието на учениците в учебния процес. Преминава се към „смяна на ролите“ 
– от „водени“ в полето на историята, те стават партньори и дори медиатори на 
нови исторически продукти. Така „играта на времената“ в историческото 
моделиране засилва „придобиването“ на социални знания, умения и компе-
тенции, на ценности и отношения с оглед интегрирането на учениците в 
социалните структури и насърчаването на участието им в обществения 
живот.

Използването на различните времена в моделирането на понятия, поли-
тически системи, промени и процеси е и удобна техника за представяне на 
историята като цялостен и комплексен процес, в който българската уни-
кална идентичност взаимодейства с общочовешки и европейски процеси. 
Водеща в моделирането на понятия, политически системи и процеси е ролята 
на линейното време, но с интегриращи връзки с цикличното, индивидуалното 
и виртуалното време.

Създаденият ученически клуб „Клио“ с три секции – история, радио и 
вестник, осъществява преливането на идеи, инициативи, компетентности от ча-
совете в по-широко общоучилищно пространство-време, което превръща уче-
ниците в медиатори и разпространители на идеали, традиции и ценности, част 
от българската национална идентичност. Създаденият широк модел за извъ-
нкласна дейност засилва значението на индивидуалното и виртуално време, 
използвано за целите на колективната идентичност и историческата култура. 

донКа радеВа
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УчИтел – МИсИЯ възМожна
Димитър Димов

Teacher – mission possible
Dimitar Dimov

Abstract: We all know that the most representative educational community is school. 
And the teacher is the main part of it. The teacher should be psychologist, an analyst, because 
this is the modern teacher. Where should we get this modern teacher from?! In modern 
universities we can see student’s passivity, indifference and their lock of interest. However, 
the mission of the modern teacher is - to support free expression and personal growth of the 
students. I think that the extracurricular activities give the best opportunities for this! The 
proof of my thesis is the successful activities of my History Club from the last few years.

Key words: School, Modern teacher, University, Student, Extracurricular activities

Всички знаем, че най-представителната образователна общност е учили-
щето. В тази институция обществото създава условия за разпространяване и 
усвояване от подрастващите поколения на научни знания, умения, навици, от-
ношения. То дава много като обем информация, но не дава отговор на ключо-
ви въпроси. Как нашият живот може да бъде по-значим, по-прекрасен?  Как да 
живеем без страх? Мнозина от младото поколение не знаят да рискуват и не ис-
кат да рискуват. Не искат да имат свои идеи да променят нещата. Трябва да по-
светим част от времето си на това, да ги научим да мечтаят, но не да витаят из 
облаците. Това е състояние на ума, където няма негативни емоции. Така се по-
лучават идеи, които могат до голяма степен да променят живота на всеки в по-
ложителна насока. Резултатите идват, когато сме готови да ги приемем, таки-
ва каквито ги искаме.

Разбираемо е, че най-важна е ролята на самите учители в училището. 
Може да се окаже, че голяма част от тях нямат място в едно съвременно и мо-
дерно образование. Какви социални контакти имат? Каква е репутацията им? 
Какво инициират? С какво може да допринесат за развитието на учениците? 
Как  ще възпитават учениците? Учителят трябва да е и психолог, анализатор – 
това е модерният учител, учител, можещ да решава конфликти и да работи в 
екип. Откъде да дойде този модерен учител?!
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Тук е мястото на университетите. Какви бъдещи преподаватели те 
подготвят? Въобще какъв е техният принос за създаването на модерния 
български учител? Имат ли визия за това? 

В съвременните висши училища виждаме пасивност на студента, безраз-
личие, незаинтересованост. Малко са тези с амбиции. Знаем, че в последните 
години настъпват промени в много от тях. Определени специалности отпадат 
от план-приема им или не могат да привлекат студенти. Могат да се посочат 
много и разнообразни причини за това решение, но е факт, че това не води до 
по-качествена подготовка на студентите. Голям проблем си остава както усво-
яването на книжовния български език от бъдещите преподаватели, така и тях-
ната научна подготовка. В много университети се работи на принципа да има 
студенти, но не и какви преподаватели „произвежда“ дадения ВУЗ! 

От друга страна какво са направили университетите? Какви възможно-
сти са предложили на студента, за да се изяви или да направи живота си по-
полезен?

Също така си давам сметка, че голямото разнообразие от дейности и 
форми на общуване в училището (за разлика от университетите), като проекти, 
извънкласна работа, участие в различни инициативи извън общозадължител-
ната подготовка, дава възможност не само да се решават по-тесни възпитател-
ни задачи, но и задачи с широко специализиращо значение. 

А мисията на съвременния учител се състои именно в това – да под-
помага свободната изява и личностното израстване на учениците. 

Това означава детето да бъде подготвено за съвременния живот, да му се 
дадат знания и умения, които ще му служат – да общува с другите, да живее с 
другите, да решава проблеми, да прави проекти, да може да намери достойното 
си място и да се реализира в обществото. 

Аз смятам, че най-много възможности за това дават извънкласните фор-
ми, които предлага едно училище. За да изпълним нашата мисия, трябва да 
променим начина на мислене и отношение на младите хора към тези извъ-
нкласни форми на работа.

Доказателство за моята теза са успешните дейности, които Школа-
та по история, на която имам удоволствието да съм ръководител, провеж-
да през последните години. Какво точно предложих и какво се получи като 
резултат? 

Идеята за създаването на Школата е свързана най-вече с отговора на 
въпроса доколко може предметът да излезе извън рамките на строгата акаде-
мичност?! 

Учител – МиСиЯ ВъЗМожна
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А името И С Т О Р И К А е абревиатура, означаваща Иновативно среди-
ще за творческо обучение, развиващо изкуството и класическата академичност. 
Това име беше избрано единодушно от членовете на школата.

Това, което правим в Школата, е извънкласна форма, която е насочена и 
към гражданското образование. Тя дава възможност на участниците в нея за из-
разяване на мнение, позиция по различни въпроси, използва креативността на 
младия човек.

Като историк зная, че фактите са основни, но зад всички факти има меч-
ти, планове, стратегии, емоции и за това е школата „ИстОрика“. Младият чо-
век не е статичен. Ние от школата се опитваме да правим нещата по един по-
интересен начин. Школата се явява креативно артистична форма и спомага за 
оформяне и развитие на гражданско съзнание. Учениците да разберат, че исто-
рическите събития не могат да бъдат извън хората, извън динамиката на вре-
мето.

Позволете да представя на вашето внимание доказателства в подкрепа на 
изложената теза, като ви запозная с дейността на Школа „ИстОрика“ през по-
следните години.

Ден на историка
Едно от първите неща, които направихме, е да определим ден, в който да 

представяме нашите постижения пред училищната общност. Нарекохме го Ден 
на историка (26 октомври). На този ден тържествено, в присъствието на пред-
ставители на РУО – Кърджали, директори на училища, преподаватели, родите-
ли, ученици, членовете на школата представят това, което са постигнали през 
изминалите месеци. Награждават се тези, които имат резултати на регионално, 
национално и международно ниво, и се презентират последните разработки, с 
които участваме в различни конкурси.

Исторически маскен бал
В процеса на работа на Школата се роди и идеята да направим за първи 

път исторически маскен бал. Вече го правим за шеста поредна година. Подгот-
вихме срещи на велики личности от историята. Целта бе по оригинален начин 
да се слеят миналото и настоящето. Задачата беше участниците да използват 
своята творческа фантазия, но без неверни исторически факти.

Афродита, Цезар, Сталин, Хитлер, Атила, хан Крум, Кирил и Методий, 
Симеон Велики, Екатерина Велика, Наполеон Бонапарт, Александър Македон-
ски, Стефан Стамболов и други исторически личности си дадоха среща на те-
риторията на училището ни. 

диМитър диМоВ
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Кът на оратора
Вдъхновени от посещението си в Лондон, представители  на школата по 

история „ИстОрика“ осъществиха идеята си за създаване на „Хайд парк“ на те-
риторията на училището ни. На това място се разискват актуални теми за обра-
зование, човешки отношения, морал, ценности, настояще, бъдеще... 

Всички ученици в рамките на голямото междучасие имат възможност-
та да изразят спокойно мнението си по въпроси, които ги вълнуват. Съществу-
ването на този кът е демонстрация на свобода на словото, като всеки желаещ 
може да говори по всеки  въпрос. 

Ден на Левски
По традиция всяка година на 19-ти февруари в нашето училище отбеляз-

ваме Деня на Апостола на свободата – Васил Левски. Награждаваме първенци-
те в конкурса за есета, посветени на неговото дело. В последните години тра-
дицията продължи, но към нея прибавихме нещо ново и нестандартно, което 
дава най-голямо основание да твърдим, че такъв тип дейности са удачни и по-
лезни, и имат място в българското училище. Ентусиазирани ученици от Шко-
лата по история, със съдействието на Драматичен театър-Кърджали, пресъзда-
доха моменти от разпита на Дякона пред турския съд. Подготовката продължи 
близо два месеца, а репетициите отнеха голяма част от свободното време на 
учениците.

Трети март
Школата по история „ИстОрика“ организира изложби, посветени на на-

ционалния ни празник. Те включват ръчно изработени постери, макети, карти 
и книжки за Освобождението, което дава на децата един по-интересен и достъ-
пен начин да разберат  и усетят миналото ни и българските герои. 

Априлското въстание
В последните години Школата по история отбелязва по-тържествено го-

дишнината от Априлското въстание. Правили сме поетични рецитали по сти-
хове на Иван Вазов; организирали сме прочитане на „кървавото писмо“ на Ка-
блешков; правили сме възстановка на Райна Княгиня и ушиването на знамето 
от нея. А тази година направихме ученически филм за Оборище 1876, като уче-
ниците пресъздадоха образите на Бенковски, Волов, Захари Стоянов.

Национални конкурси и конференции
Участваме и в ежегодните национални  ученически конкурси  „Не се 

гаси туй, що не гасне“, организирани от национално движение „Русофили“, 
съвместно със Синдиката на българските учители. Няколко ученици от Школа-

Учител – МиСиЯ ВъЗМожна
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та спечелиха първи места в раздел „Реферати и очерци“ и наградата им бе ед-
носедмична екскурзия в Москва. 

Национален Форум „Гражданското образование – успехи и провали, 
поуки и възможности“ – гр. Силистра

Участвахме и в националния форум за обсъждане на опита и бъдещето 
на гражданското образование, който се организира в рамките на националната 
кампания „Участвам и променям“ от Министерството на образованието и на-
уката, Институцията на омбудсмана и Регионалния инспекторат по образова-
ние – Силистра.

Единствената представителка от страна на учениците се оказа ученичка-
та от Школата по история Байрие Бейтула, която заслужено спечели овациите 
на присъстващите учители с актуалната проблематика на своята тема – „Въз-
можностите за успех, които ни предлага новия свят“.

Оставяме и послание към нашите последователи
В процеса на работа на Школата сред самите ученици се роди и идеята 

всички написани есета, реферати, доклади да се издадат под формата на книга 
и това стана факт. С помощта на ръководството на училището издадохме книга 
1, книга 2 и книга 3 на Славейковска историческа библиотека. В момента се 
подготвя книга 4…

Също така решихме да направим и чисто исторически ученически вест-
ник „ИстОрика“, който да разпространяваме сред обществеността. Издадохме 
три броя през учебната 2015–2016 г. 

Среща с историци
Въпреки че се опитваме да избягаме от строгата академичност, при все-

ки повод се възползваме от възможността да се срещнем с хора, специалисти в 
своята област на историята. Едни от най-запомнящите се срещи са с:

- доц. Димитър Арнаудов – Говори, за да те видя;
- проф. Ботева – Абсолютната и относителната истина в историята; 
- акад. Марков – 100 г. от Балканската война; 
- проф. Пантев – 100 г. от Първата световна война;
- проф. Мишев – 140 г. от Априлското въстание.
АФОН – Академичен форум за обществени науки, УНСС, София
Представители на Школа „ИстОрика“ участваха в първи и втори младеж-

ки академичен форум, който  се проведе в УНСС – София. Темите, върху кои-
то те работеха, бяха „Кърджалийски избори“; „Социалната срещу либерална-
та държава – избор между две алтернативи или конвергенция на развитието“; 
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„Дилемата на средното образование през погледа на гимназистите“; „Социал-
ното срещу либералното благоденствие“. 

Национални ученически конференции
 – Първа национална ученическа конференция

От 21 до 23 септември 2012 г. Школата по история към Средно училище 
„Петко Рачов Славейков“, със съдействието на ръководството на училището, 
организира Национална ученическа конференция, посветена на 100 години от 
Балканската война и 100 години от Освобождението на Кърджали. Пълна под-
крепа на идеята оказаха РУО на МОН, Филиалът на Пловдивския университет 
„Любен Каравелов“, кметът на Община Кърджали. Гост-лектор беше проф. 
Людмил Спасов. Участниците бяха 60, от 14 населени места, от 19 училища.

 – Втора национална ученическа конференция
От 31 октомври до 2 ноември 2014 г. Школата по история към Средно 

училище  „Петко Рачов Славейков“, със съдействието на ръководството на учи-
лището, организира втора Национална ученическа конференция, посветена на 
100 години от Първата световна война. Пълна подкрепа на идеята оказаха РУО 
на МОН, Филиалът на Пловдивския университет „Любен Каравелов“, кметът 
на Община Кърджали. За гост-лектор беше поканен проф. Андрей Пантев. 
Участваха представители от 16 града, с над 80 участника, като представените 
теми бяха 48.

 – Трета национална ученическа конференция
С успех протече Третата национална ученическа конференция по исто-

рия „140 години от Априлското въстание“, която се проведе от 22 до 24 април 
2016 г. и отново бе организирана от Школата по история към Средно училище  
„Петко Рачов Славейков“, съвместно с РУО – Кърджали и Община Кърджали. 
Участниците бяха 123-ма, от 34 училища, от 24 населени места на страната. За 
гост-лектор беше поканен проф. дин Тодор Мишев. На конференцията за първи 
път бе показан късометражния ученически филм „Оборище 1876“, създаден от 
членовете на Школата по история.

Социален експеримент
Школата е връзка между конкретното обучение и творческото превъплъ-

щение. Доказателство за това е социалният експеримент, отразен от БТВ на 20 
декември 2012 г. 

Става дума за поставяне на единадесетокласници от Средно училище  
„Петко Рачов Славейков“ – гр. Кърджали в ситуация от преди 30 години. Иде-
ята е обща – на учениците и моя. Тя се появи в резултат на общата ни работа 
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в часовете по история. Точно в тази образователна степен – 11 клас, те се за-
познават с особеностите на т.нар. „изми“ през XX век – комунизъм, фашизъм, 
националсоциализъм. В процеса на работа се стигна до дискусии, свързани с 
положението на учениците, тяхната ценностна система преди 1989 г. и сегаш-
ната ситуация в образованието, конкретно отношението им към училището. За 
целта съвместно гледахме българските филми – „Вчера“, „Да обичаш на инат“, 
„Сбогом приятели“, „Момчето си отива“, „Не си отивай“. 

Знаем, че това е злободневна тема за обществото. Както във всяка една 
сфера на нашия обществен живот, така и в образованието има проблеми. То бо-
ледува от криворазбрана демокрация и всички сме заинтересовани сегашното 
младо поколение да бъде подготвено за новите предизвикателства. Радостно-
то за мен е желанието на учениците да разберат по-добре миналото, за да могат 
да се ориентират в настоящето и да прогнозират бъдещето, което им предстои.

Със съдействието на директора на училището и на колеги подготвихме 

Експеримент, наречен „Един ден преди 30 години“.
Целта беше да поставим сегашните ученици до максимално близка и ав-

тентична атмосфера на времето преди 30 години – интериор на класната стая, 
поздравите, обръщенията, проверката, наказанията, физзарядката. Всички уче-
ници бяха с униформа (както тогава), без прически, без грим, без телефони и 
други удобства на днешното време. 

Желанието ни беше да провокираме обществена дискусия за нещата, ко-
ито завинаги трябва да останат в миналото, и за тези, които биха били полез-
ни и днес, за да преодолеем криворазбраната демокрация в българското учили-
ще. И както се оказа – Експериментът успя. Предизвиканата дискусия по меди-
ите, показваща различните гледни точки, и фактът, че нито един родител не се 
възпротиви, а напротив, всички бяха съпричастни и спомагаха за осъществява-
нето на идеята, е доказателство, че има нужда от такъв тип извънкласни форми.

Ще завърша с откъс от есето на моята ученичка от Школата по история, 
Сабрие Ибрям, която се класира на трето място в категория „Есе“ на Нацио-
налния конкурс за младежи, участвали в програмата „Евроскола“ за посетител-
ски групи в Европейския парламент под надслов „Аз бях евродепутат за един 
ден“. Сабрие бе част от групата ученици от нашето училище, която се завърна 
в България с купа и признание за най-добро познаване на историята, мисията и 
целите на Европейския съюз и неговите институции. 
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„Осъзнах, че заседавайки в онези големи зали, ще направим света по-
добро място за живеене. Ключът е в промяната. А тя минава първо през нас 
самите. Мисля, че хората, които желаят промяна, не са малко, но не са и 
много – напълно достатъчни са. Ние сме промяната към разбирателство и 
доброта. Ние я създаваме. Ще завърша с една българска поговорка: „Една 
птичка пролет не прави.“ Но напротив – песента само на една единствена 
птичка може да накара дърветата да разцъфтят… И тогава всички птички 
ще пеят.“ 

Учител – МиСиЯ ВъЗМожна
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ИзвънкласнИте занИМанИЯ по ИсторИЯ 
И ЦИвИлИзаЦИИ като част от Учебно-
възпИтателната работа в УчИлИЩе

Николай Чакъров

Extra curriculum activities in History and Civilization  
as a part of the education system at school

Nikolay Chakarov

Abstract: This publication deals with extracurriculum History lessons in the education 
system at school. Detailed examples of a similar activity in German Language High School 
Fr. Shiller are given, as are students‘ surveys on the toponymy of the city of Ruse and the 
soldiers‘ monuments. Particular results are named from the above-mentioned activities and 
the public reaction of it.

Key words: History, survey, extracurricular activity, students.

Съвременното образование гледа към бъдещето. Неговите основни об-
разователни и възпитателни цели са насочени към изграждане и развиване на 
умения за интегриране на младата личност в обществото, за нейното разви-
тие чрез споделяне на общи ценности, предаване на културно наследство и из-
граждане на самостоятелност. Една добра възможност учениците да получат 
повече информация, да разширят своите знания, да развият умения и потреб-
ност от непрекъснато усъвършенстване, е извънкласната дейност. Прилагане-
то на извънкласна работа в обучението по история и цивилизация е познат ме-
тод, който дава положителни резултати. За съжаление, тази дейност бе изоста-
вена през 90-те години на миналия век в резултат на необмислени и прибърза-
ни решения на образователното министерство и сега трудно се възстановява в 
различни форми.

В своя труд „Методика на обучението по история“ Й. Шопов и Г. Ге-
оргиев класифицират извънкласната работа към системата от учебни форми 
по история и отбелязват, че при нея се използват главно практически методи1. 
Според тях извънкласните занятия по история, изградени върху инициатива-
та и самостоятелността на учениците под ръководството на учителя, са част от 
цялостната учебно-възпитателна работа в училище. Те са незаменимо средство 
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за всестранното развитие на ученическите наклонности и интереси, за разши-
ряване и задълбочаване на получените в клас знания, за засилване на любовта 
към учебния предмет. Чрез тях ученикът се учи да прилага на практика придо-
битите знания, учи се на самостоятелен труд, задоволява своите интереси в об-
ластта на историята2.

В съвременните български разработки по методика на обучението по 
история извънкласната работа се представя като част от интерактивните ме-
тоди и се обособява в група за организиране дейността на учениците за об-
работка на учебния материал3. Според автора тя „е условие за осигуряване на 
комуникация в часовете по история и допринася за активното включване на 
учениците в решаването на различни проблеми“4, а с нейна помощ учениците 
„придобиват самостоятелно нови знания и развиват уменията си за боравене 
с различни източници на информация“5. Трябва да отбележим, че днес не на-
всякъде в изданията, посветени на проблемите на методическото образование, 
въпросът за извънкласната работа е засегнат. Например в своя труд „Методиче-
ски основи на обучението по история и цивилизация“ Д. Арнаудов не отбеляз-
ва нищо по интересуващия ни въпрос6.

В съвременната руска методическа литература извънкласната работа по 
история се разглежда като „съставна част от учебно-възпитателния процес, 
форма на организиране на ученическото историческо образование и работа на 
основата на вариативен базов учебен план, който се отличава от урочната си-
стема на обучение“7.

Извънкласната работа спомага за постигане на специфичните цели на 
обучението по история и цивилизации (развиване на умения и формиране на 
компетентности за анализ и критично отношение към разнообразни историче-
ски източници; развиване на умения за учене, основани на самостоятелна ра-
бота, работа в екип, споделяне на наученото и вземане на решения), заложени 
в Наредба №5 от 30.11.2015 г. на Министерството на образованието и науката 
(МОН) за общообразователната подготовка8.

От няколко години в СУ с преподаване на немски език „Фридрих Ши-
лер“, Русе, извънкласната работа успешно се прилага в извършването на це-
ленасочени исторически изследвания. Те са ориентирани към регионалната 
история и обхващат теми, които или досега не са изследвани от професионал-
ни историци, или за първи път са тема за ученическо проучване. Общото оба-
че е, че в тези дейности учениците са главни действащи лица. Изследванията 
се извършват в рамките на училищен проект „Историческа памет и съвремен-
ност“.

иЗВънКлаСните ЗаниМаниЯ По иСториЯ и ЦиВилиЗаЦии Като чаСт от УчеБно-ВъЗПитателната...
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Работата по проекта цели да развие у учениците умения и компетенции 
за работа с различни източници на информация, да акцентира върху историята 
на родния край, a също и умения „аргументирано да разсъждават за историче-
ското развитие на своята родина, да оценяват актуалността на новата историче-
ска информация и да възприемат културното многообразие на съвременния свят 
като важна ценност“9. Заложените в Учебната програма по история и цивилиза-
ция за XI клас дейности учениците „да проучват и събират материали за истори-
ята на родния край и да ползват различни източници на информация“10 е напълно 
възможно да се реализират в подобни извънкласни занимания. Дейностите са 
осъществени извън учебно време и създават условия и фактори за формирането 
и развитието на всяка личност, а учениците участват по свое желание.

Досега по споменатия проект са извършени четири проучвания, които 
касаят войнишките паметници в област Русе и топонимията на крайдунавския 
град.

По повод 100 г. от началото на Първата световна война започнахме из-
дирване и описване на войнишките паметници, което се осъществи в два ета-
па. Първоначално 16 ученици от 9. и 11. клас представиха 16 паметници от 
различни селища на областта. Участието е доброволно, като търсех ученици, 
които имат роднини или имоти на техните родители в определени селища с ин-
тересуващите ни паметници. Работата бе осъществена в рамките на три месеца 
(октомври – декември 2013 г.), а представянето на извършената работа бе по 
повод 3 март през следващата година.

Задачите и дейностите, които учениците извършиха, са следните:
• Издирване и заснемане на съответния паметник;
• Издирване на информация за историята на паметника (дата/година на 

построяване, финансиране, име на архитект/скулптор);
• Описание на паметника и определяне на неговото сегашно състоя-

ние;
• Изработване на презентация за паметника;
• Представяне на събраната информация (в рамките на 3–5 минути).
Тази първа изследователска работа имаше много положителен отзвук 

сред обществеността на град Русе, което провокира продължаване на изслед-
ването. През есента на 2015 г. отново по същата технология 11 ученици от 9. и 
12. клас продължиха проучванията по въпроса и в началото на месец март 2016 
г. бяха представени нови 11 паметници. В изследването като трудност се явява 
фактът, че, поради обезлюдяване на селата, в училище трудно се намират уче-
ници в досег с интересуващите ни селища.

ниКолай чаКъроВ
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Друг акцент в изследователската работа по споменатия училищен проект 
е топонимията на град Русе, като досега са извършени три изследвания. Първо-
то бе осъществено със 17 ученици от 10. и 12. клас на тема „Руско присъствие 
в гр. Русе по топонимията на крайдунавския град (кр. на XIX в.–2015 г.)“, като 
се акцентира върху топоними, свързани с наименования на улици и различни 
обекти в града, които касаят само Руската федерация, а не бившия СССР. Ре-
зултатите от работата бяха представени през месец март 2015 г. в присъствието 
на г-жа Марина Сергунина, вицеконсул на Руската федерация в Русе.

Проучени бяха наименованията на улици, площади, училища, жилищни 
блокове, кина, ресторанти, сладкарници, книжарници, магазини, паметници, 
църкви, вестници, хотели и др., които са показателни както за всеки град, така 
и за времето, в което се именуват. Те отразяват исторически връзки, призна-
телност, идеологическо влияние, култура, като много често всичко това се пре-
плита.

Задачите, които се поставят за изпълнение от учениците, са:
• Заснемане на улицата или обекта;
• Издирване на информация за историята на улицата или обекта;
• Издирване на исторически сведения за патрона на улицата или обе-

кта;
• Изработване на презентация;
• Представяне събраната информация (в рамките на 3–5 минути).
Всеки ученик трябва да проучи няколко улици/жилищни блока/обекти, 

които са обединени по различни принципи, напр. исторически личности, кос-
монавти, музиканти, градове, реки и т. н., но всички са свързани с Русия. Като 
допълнителен източник на информация учениците ползват специализиран 
сайт11, препоръчана от учителя по литература12 и определени броеве от русен-
ския вестник „Дунавска правда“13. Умишлено на учениците се дава не точни-
ят брой на вестника с нужната информация, а месецът, в който се намира тази 
информация, и те сами трябва да я открият. Работата е извършена в продълже-
ние на пет месеца.

При представянето бяха отчетени много любопитни подробности. От 
извършеното проучване се оказа, че в историческото развитие на Русе след 
Освобождението през 1878 г. имената на 87 обекта са свързани с Русия. 16 от 
тях са улици в града с имена на личности от Русия, като осем от тях са свързани 
с герои от Руско-турската война от 1877–1878 г. В определен период от време 
главни русенски улици се именуват „Генералисимус Сталин“, „Владимир И. 
Ленин“, „Маршал Толбухин“.
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За първи път бе изнесена информацията, че улица „Генералисимус Ста-
лин“ тайно е преименувана в началото на 1962 г. За промяната научаваме от 
страниците на вестник „Дунавска правда“, където се публикуват дежурните 
магазини за хранителни стоки по време на празнични дни. Така един и същи 
магазин през септември 1961 г. се намира на улица „Сталин“, а в края на април 
1962 г. е на улица „9 септември“.

Друг любопитен факт е, че 48 жилищни блока в града носят имена, свърза-
ни с Русия, като Владимир И. Ленин е патрон на осем жилищни кооперации и 
това е най-популярното име сред русенските блокове.

Любопитно руско влияние в нашия град открихме и в местния вестник, 
който от 1950 до 1990 г. се именува „Дунавска правда“, копирайки името на ор-
гана на ЦК на КПСС „Правда“. Това е една интересна симбиоза на българо-руско 
наименование, което на български език трябва да звучи „Дунавска истина“.

Учениците откроиха и силното идеологическо влияние в руското присъ-
ствие в русенската топонимия.

Второ проучване по темата бе озаглавено „Река Дунав в топонимията 
на град Русе“. В изследването, което обхваща периода от началото на XX до 
началото на XXI век, участваха 12 ученици от 11. клас. Изпълнението на по-
ставената задача следва посочената по-горе методика и отново е изпълнена за 
срок от пет месеца, а учениците ползват същата помощна литература и посочен 
сайт. Резултатите са представени по време на научен форум – кръгла маса на 
тема: „Река Дунав и град Русе“ през месец октомври 2015 г. Учениците издири-
ха и представиха 111 улици, площади, жилищни блокове, ресторанти, хотели, 
вестници, фирми, магазини, автосервизи, певчески състави, спортни клубове и 
обекти, влак, военни съединения и неправителствени организации в град Русе, 
които или се именуват „Дунав“, или името на реката е съставно в дадено наи-
менование, или са именувани на дунавски градове.

И тук бяха откроени любопитни моменти – днес в града няма улица, на-
зоваваща се „Дунав“ (според нас артерия като бул. „Придунавски“ с различни 
префикси и суфикси само размива нещата); след промяната от 1989 г. „дунав-
ската“ част на ФРГ няма „представител“ в списъка с имена. Всъщност и тук бе 
открито идеологическо влияние – град Виена до 1989 г. присъства само с една 
„Виенска“ сладкарница в комплекс в покрайнините на града, а след 1990 г. има-
ме ресторант, жилищен блок и три сладкарници с името „Виена“; столицата 
Белград пък въобще липсва от имената по интересуващата ни тема.
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Третото проучване по споменатата тема е под надслов „Наименованието 
Приста в топонимията на град Русе“. То също обхваща стогодишен период и 
в него участват осем ученици от 10. клас. По вече отработената методика и с 
помощта на същата помощна литература десетокласниците издирват сред ули-
ци, фирми, ресторанти, жилищни блокове, кораби, спортни клубове, медии, 
музейни експозиции и др. подобни обекти, които имат в наименованието си 
думите „Приста“ или „Пристис“. Така те откриха, заснеха и описаха 45 oбекта. 
В късната есен на 2016 г. предстои да бъдат представени резултатите от това 
поредно изследване.

Проведената извънкласна изследователска работа постигна своите цели. 
Въпреки срещнатите трудности при издирване на нужната информация, уче-
ниците се справиха с поставените задачи и с радост и гордост от постигнатото 
представяха своите изследвания. За тях любопитна се оказа историята на име-
ната на русенските улици, запознаването с изчезнали обекти или такива със 
сменено сега предназначение, както и „ровенето“ из пожълтелите страници на 
старите вестници.

В извънкласната работа са включени ученици от гимназиален етап на об-
учение. Почти всички участват поне по два пъти, което позволява изградени-
те умения да се развият. Разбира се, участието е доброволно, а след всяко пред-
ставяне от тяхна страна следва въпрос: „А сега какво ще изследваме?“ Регио-
налните медии отделят подобаващо внимание на проучванията14, което е до-
статъчно доказателство за значимостта на извършената работа.

Подобна дейност разчупва рамките на традиционния урок и е продълже-
ние на учебната работа. Тя се осъществява с оглед на целите, задачите и съдържа-
нието на учебния предмет история и цивилизации, с който е свързана, и дава 
възможност: да се обогати съдържанието, предвидено в учебния план и програ-
ма; да се разширят и задълбочат знанията по история и цивилизации; да се ак-
центира върху историята на родния край; да се акцентира върху образователното 
и възпитателното значение на подобна дейност и да се развият комуникативни, 
изследователски, аргументативни, социални и технически умения на учениците.
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УченИческИЯт ИзследователскИ проект 
по ИсторИЯ – възМожнИ проекЦИИ на 

реалИзИран опИт И в бъдеЩе вреМе
Анелия Ковачева

The History Students‘ Research Project – Future 
Projections of Realised Experience

Aneliya Kovacheva

Abstract: To reveal and develop the talent, abilities and potential of a student at a very 
early age has always been a task and a mission for any professional educator. The realization 
of a students’ research project in History requires the acquisition of a variety of additional 
skills, which through a final well-grounded scientific product, form valuable competences 
beneficial to the future personal and professional development of the student.

The current report describes the teacher’s experience in assisting students in their 
work on scholarly essays which have been awarded in National Competitions in History.

It summarizes the logical as well as the specific steps applied in a methodology that 
has proven successful in the project work.

Research skills and competences formed at school are to be a key factor and will play 
an important role in the future educational process .

Key words: research project, variety of skills, valuable competences, well-grounded 
scientific product, future personal and professional development of the student.

Учениците, „заразени с история“, или склонни да направят това в проце-
са на обучение, обикновено си проличават още в първите часове при срещата 
им с новия учител. В профилираните училища те се появяват в 9 клас. Тук или 
вече някой колега от предходните класове ги е „зарибил“ и е направил добрата 
услуга на „поемащия щафетата“, или усилието в откривателството остава за 
последния. По какво обаче да се разпознаят надарените за историческо позна-
ние ученици? Те са активни, слушат внимателно и задават умни въпроси по из-
ложението на учителя. Проличава по-добрата им информираност от четене на 
допълнителна литература или други източници извън задължителния учебен 
материал. Първи вдигат ръка за изпитване или изпълнение на самостоятелни 
задачи. При тях има изграден вече интерес и мотивация за учене по история 
и цивилизации, но за учителя остава задачата да диагностицира степента на 
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дарбата, а в случая – възможностите на ученика да изработи качествен изсле-
дователски проект. 

Освен този, да го наречем безпроблемен откъм откриване вариант на 
младия изследовател, съществува и алтернативен. Другият любител на истори-
ята провокира непрекъснато учителя с въпроси, изразява съмнения към уста-
новени истини в науката, желае да блесне пред съучениците често за сметка на 
учителя, донякъде дразни с поведението си. Тук учителят обикновено се при-
нуждава да преодолява егото си, да запази хладнокръвие и в името на професи-
оналната кауза да развива детето, да оцени способността за критично мислене, 
бързина на ума, креативност. 

Има, разбира се, и други варианти. Случаите не могат да се поставят в 
схема. Например „можещият инатлия“, който обикновено е мълчалив и дистан-
циран, сам избира кога да се намеси в спор, или отговаря на специални въпро-
си и тогава разкрива дълбочините на знания и мисъл. 

И в трите случая говорим за ученици, които учителят търси съзнател-
но, за да работи с тях за допълнително надграждане на знания и умения в сво-
бодно избираема подготовка (СИП) или школа по история. Според резултати-
те от обучението преценява възможностите на някои от тях за участие в кон-
курсна форма с разработването на ученически изследователски проект. Осъще-
ствяването на такъв проект се приема като „висш пилотаж“ в интелектуална-
та реализация на ученика и доказателство за добър професионализъм от стра-
на на учителя.

Подготовката на учениците за изпълнението на своеобразен малък нау-
чен труд, какъвто в действителност е рефератът, изисква овладяна методика от 
страна на учителя и установяването на взаимоотношения на изключително до-
верие между него и съответния ученик. Това се получава в нелекия процес на 
работа, който изисква от учителя непрекъснато да насочва, подкрепя и вдъхва 
увереност във възможностите на ученика. Колкото знания и умения да е усво-
ил обучаваният, той трябна да ги целенасочи и получи продукт или конкурент-
на форма на завършеност, която да демонстрира успешен резултат от изграж-
дане на компетенции. 

И така, за първата стъпка, която трябва да предприеме учителят, вече ста-
на дума. Това е откриването на подходящия ученик. Задължителното качество, 
което трябва да притежава този ученик, е креативността, която включва твор-
чески нагласи и способност за откривателство и оригинално решаване на про-
блеми, както и възможността те да бъдат добре представени. Ученикът до голя-

анелиЯ КоВачеВа
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ма степен вече притежава способността за самостоятелно и продуктивно мис-
лене, умения за анализ, синтез и обобщение на исторически факти, натрупани 
в процеса на обучение.

Втората стъпка е свързана с мотивацията му да участва в съответния кон-
курс. Създаването на мотивация означава наличието на осъзнато действие за 
мобилизация на волята и решение да доведе докрай изпълнението на проекта. 
Мотивацията е необходима, за да се привлече ученика към поставената задача 
и в процеса на работа, въпреки трудностите, да изпитва удоволствие, т. е., ак-
тивиране на т. нар. чувствена компонента.

 Друг момент е изборът на тема. Тук е много важна ролята на учителя, 
защото учениците все пак не са с историческо образование и трудно могат да 
се ориентират. Темата обикновено трябва да е съобразена с мотото на конкурса. 
Например на Петия национален исторически конкурс на Фондация  „Ценно-
сти“ от 2007/2008 г. е поставено мотото „Пътувания, пътешествия, миграции 
– историите на модерния номад“, което полага тематичния избор в определени 
граници. Право на по-свободен тематичен избор дават със своите насоки исто-
рическите конкурси на Национален клуб „Родолюбие“, които може би и по 
тази причина постигат по-масово участие. Още едно условие, и то много важно 
е, че рефератите задължително трябва да имат изследователски характер, кое-
то предполага откриване на нови и неизследвани исторически източници или 
събиране на информация чрез провеждане на анкети, интервюта и др. Затова 
е по-добре изследването да бъде насочено към теми от регионалната история, 
която предлага необхванати исторически обекти, теми или личности и предпо-
лага дълбочинност на изследователския процес. Учителят, след предварително 
проучване в архив, библиотека или в регионалния музей, трябва да установи 
наличието на надеждни източници, след което предлага на ученика няколко 
теми, от които той прави своя избор. 

След формирането на нагласите за работа, разработването на проекта 
преминава през отделни етапи. Те са идентични с етапите за осъществяване и 
на всеки друг тип проект, но имат и своите специфики.

Работата е необходимо да се планира предварително. Съставя се работен 
вариант с основните въпроси или проблеми от съдържанието на проекта. Този 
план в процеса на работата може да се промени съобразно получената инфор-
мация от обработените източници и евентуалното възникване на нови идеи. 

В началото на работния процес се набелязват и местата, от които ще се 
събира информация, като задачите се разполагат в примерен календарен план. 

УченичеСКиЯт иЗСледоВателСКи ПроеКт По иСториЯ – ВъЗМожни ПроеКЦии на реалиЗиран оПит...
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Работата по проучване на историческите източници е от съществено зна-
чение за ефективността на целия процес. На този етап се събира и обработва 
информация от архивни, музейни или библиотечни фондове, от медии, сним-
ки или друг илюстративен материал и т.н. Прави се, ако е необходим, допълни-
телен инструментариум за изследване, като анкетни листове, въпроси за ин-
тервюта, таблици, диаграми, описателни форми на паметници и др. Хубаво е 
събраната информация да се представи на фишове, които съдържат кратка ано-
тация на съдържанието на източника с отношение към разглеждан в проекта 
въпрос, точни данни на заглавие, име на автор и от кой източник/архивен фонд, 
вестник или другаде е взет. (фиг.1.) Тези данни са необходими за систематизи-
ране на получената информация, за посочване на източниците под формата на 
задължителните бележки в самия реферат и съставянето на библиография като 
част от неговата структура 

Фиг. 1. Образец на примерен фиш

Следва най-важният етап, свързан с изработването и оформянето на из-
следователския проект. За съдържателната част ученикът трябва да спази тра-
диционната структура на една писмена разработка: увод, в който примерно да 
се представи основната теза на автора, мотивите за избора на темата, както и 
значимостта /приноса/ на изследването. Уводът може да се направи в различ-
ни варианти. Представяме увод в есеистична форма (Фиг.2.), който въвежда в 
същността на проучването 

Втората част е изложението, в което са развити и представени проблем-
но основните въпроси, с анализ на факти, събития и процеси, подкрепени с 
разнообразен по възможност илюстративен материал. Отделните части трябва 

Пълни данни за използвания  източник: 
фонд №..., арх. ед. ..., стр. … 
или 
автор..., заглавие..., изд. .., год. … стр. ...

Кратка анотация на съдържание:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Отнася се към проблема от реферата за:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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да имат завършен вид и да са свързани в смислови връзки. Ученикът демон-
стрира много добра езикова култура. 

Следва заключението, в което се представят обобщения и изводи основ-
но за научния принос. Формулирането на изводи се подпомага с редица въпро-
си, на които ученикът трябва да отговори. Например: Каква е целта на проек-
та? Какви са основните открития? 

Ако трябваше да се посочи едно-единствено нещо, което да прави човека човек, то 
това неизменно е пътят, по който той върви.

Пътят е мястото, където собствените качества, воля и усилия са единственото, ко-
ето дава смисъл на опитите за изминаването му. Място, където човек се учи да разчита 
на малкото, което притежава. Пространство, където среща своите препятствия, про-
блеми и добива силата да живее с тях или да ги преодолее. Пътят е място на избори, ко-
ито трябва да последваш, и безизборност, която трябва да понесеш. Това е действител-
ността, която малко хора се осмеляват да приемат за своя.

Но има и хора, за които пътят се превръща в начин на живот, в съдба. Ежедневието 
им е път. И то не винаги желан. Път, който по-често води до нелепи и нежелани послед-
ствия, но и път, по който човек научава да се справя с трудностите и със ситуациите, ко-
ито не може да контролира.

А пътят е предизвикателство. Той е онова, което времето поднася на хората и очак-
ва от тях да бъде извървян. Някои успяват, някои се предават, а някои никога не стигат 
до самия край.

И, ако пътят е предизвикателство, то този, за който ще разкажем в следващите 
страници, е смело и достойно извървян от своите герои. Тук ще докажем, че има пътища, 
които си заслужава да бъдат извървени, независимо от това, колко усилия изискват. Тук 
ще докажем, че има хора, които могат да ги извървят, независимо колко е трудно това за 
тях. Ще докажем и че с любов и последователност всичко това се преодолява и накрая се 
стига до желания щастлив край от другата страна на пътя.

Това е и темата, която ни занимава и сега – за пътищата и кръстопътищата, които 
искаме или сме принудени да извървим, за усилията, които това ни коства, за последици-
те, които ни носят.

Затова избрахме наши герои да бъдат силни и смели хора. Хора, които са поели своя 
път и не се отказват, въпреки трудностите, въпреки и заради обстоятелствата, защото 
имат своята цел – да намерят сигурност, да съберат семейството си, да бъдат заедно и 
да имат спокоен живот. Такива са семейство Апостолови – борбени и целеустремени. Те 
съумяват да постигнат мечтата си, въпреки разстоянията, които ги разделят. Тяхната 
съдба доказва обвързаността на всеки един човек с историческите събития, но и доказва 
значението на волята и упоритостта, които водят към единната цел.

Увод към реферат на тема: „Тука съм, не плачи, тука съм вече“ – история за раздели-
те, пътищата и срещите

Пети национален исторически конкурс – Фондация „Ценности“, 2007–2008 г. 
„Пътувания, пътешествия, миграции-историите на модерния номад“
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Бележките, които посочват използваните източници, могат да се предста-
вят под черта на всяка страница от реферата или в отделен списък, номерирани 
последователно с цифри. 

Следващата част е списъкът с използваните писмени източници, които 
се подреждат в подходящ ред според тяхната значимост. Задължително най-
напред се започва с изброяването на архивните източници и използваната на-
учна литература, следвани от интернет-базираните източници. Накрая  се до-
бавят приложения под формата на анкети, постери, други писмени документи, 
използвани като доказателствен материал.

Рефератът се дооформя със заглавна страница, която включва: темата, 
авторът с данни за клас и училище, наименование на конкурса, ръководител, 
година, мястото на осъществяване; план на съдържанието и изложението със 
снимков материал, схеми, диаграми или карти, разположени в текстовата част 
или, както вече споменахме, систематезирани на края, в приложения.

Оценката на изработения реферат се извършва от компетнтно национал-
но жури. Авторите, направили впечатление с писмените си разработки, са по-
канени на защита на продукта си и едва тогава се извършва окончателното кла-
сиране. Този момент от състезанието също изисква предварителна подготовка 
на ученика, в която отново учителят изиграва своята заключителна роля. 

СЪДЪРЖАНИЕ
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2.  Раздялата – началото на дългото пътува-

не към близката България на баща, дъ-
щеря и син през 1942 г.

3.  Неочакваната развръзка – политеми-
грантска съдба в Чехословакия от 1948 
до 1954 г. на две сестри и тяхната майка.

4.  Изстраданото събиране на семейството в 
България през 1954 г.

5.  Две емигрантски съдби в едно семей-
ството – Свобода и Илия.

В. Заключение
 Обяснителни бележки
 Библиография
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Съдържание на реферат на тема: 
„Тука съм, не плачи, тука съм вече“ – 

история за разделите, пътищата  
и срещите

Родословно дърво на фамилия  
банатски българи в приложенията  

към реферат на тема „От Чипровци  
до Банат и от Винга до Асеново...“
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Изработвайки реферат от изследователски тип, ученикът обогатява сво-
ите познания по определена историческа тема и развива разнообразни уме-
ния, които ще ползва в по-нататъшното си личностно израстване и професи-
онално развитие. Най-ценният опит е в осъществяването на цялостния рабо-
тен процес за реализиране на успешен продукт, какъвто в случая се явява ре-
фератът. Усъвършенстват се уменията за организиране на етапите по изпълне-
ние на дейностите на проекта, уменията за структуриране на текст и повиша-
ване равнището на езиковата култура. Изграждат се умения за преработване и 
систематизиране на голяма по обем информация, тренира се гъвкаво мислене и 
способност за цялостен анализ и синтез. Проявява се способността на надаре-
ния ученик за генериране на оригинални идеи и решения, както и способността 
да използва и създава концептуални схеми. Развива се вроденото му любопит-
ство и евентуално следва „заразяване“ с нови идеи за изследване. 

Полученото признание чрез извоюваната награда допринася за удовлет-
ворение от работата, както и внася увереност във възможностите на ученика, 

Колаж от снимки към реферат на тема 
„От Чипровци до Банат и от Винга до 

Асеново...“

Заглавна страница на награден с първо 
място реферат
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формира оценка за себе си и за другите. Състезателният дух ще му помага в 
бъдеще в конкурентна среда. 

В процеса на осъществяване на проекта се реализират и разнообразни 
комуникации, които разширяват мирогледа на ученика, ориентацията му в об-
ществени и институционални отношения. Ако трябва да обобщим, говорим 
за формиране на компетенции още в ученикова възраст, които ще благоприят-
стват по-нататъшното развитие на неговата личност.

Смятаме, че споделеният опит има своето място и в бъдещето развитие 
на историческата образованост. Грижата за способните ученици винаги ще 
бъде актуална и дори трябва да заслужи още по-голямо обществено внимание 
и оценяване. Ученическите конкурсите по история с изследователски характер 
ще продължават да се развиват и поддържат от образователните и съпричаст-
ни на образованието институции. Сигурно е, че в изследователския инструмен-
тариум и в дизайнерското оформление на проектите по история все по-голяма 
роля ще играят съвременните технологии. Но те ще имат спомагателни функ-
ции, тъй като основната роля в изследователския процес ще остане в компетен-
циите и интелектуалния потенциал на човека. А те ще продължат да се разви-
ват с методите на рационалното познание, с човешката воля, целеустременост, 
находчивост и много труд. 

анелиЯ КоВачеВа
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„разлИчнИте“ в ИсторИЯта –  
преподаването на ИнтеркУлтУрнИ 

коМпетенЦИИ в обУченИето по ИсторИЯ  
И ЦИвИлИзаЦИЯ

Юлина Юриева

„Diferent“ in History – Teaching Intercultural competence 
 in the Teaching of History and civilization

Yulina Yurieva

Abstract: XXI Century marked the beginning of a new era in which globalization puts 
its emphasis on multiculturalism. Relations between countries, ethnic groups and cultures 
is palpable and the need to educate оur children in tolerance towards different person. The 
new Law on pre-school and school education gives this task to the subject Civic Education. 
The subject is a compilation of health, environmental, civic, multicultural and historical 
education, but until it realized the task of building intercultural competence falls on history.

By described in State Educational Requirements for civil, health, environmental and 
intercultural education competencies and teaching their history lesson students learn to 
appreciate the interconnections between cultures. Get the opportunity to explore and know 
the cultural differences in the lives of others.

Learning how to teach the competencies of the XXI century we are creating our 
recipes for change that will transform our global society tolerant and accepting the different.

Keywords: history, multiculturalism, intercultural, competence, civil education, 
teaching

Съвременният свят е разнообразен благодарение на взаимовръзките и 
отношенията, възникнали между отделните държави, организации и обще-
ства. Най-общо можем да наречем този процес глобализация. Като резултат от 
него стопанското развитие придобива световен мащаб, философията, религи-
ята, езикът, изкуствата се разпространяват и смесват, докато нациите разменят 
продукти и идеи. Шведският журналист Томас Ларсон казва, че благодарение 
на глобализацията „намаляват разстоянията, нещата и хората стават по-
близки“1.

Но ние трябва да се запитаме дали глобализацията спомага за сближа-
ване на хората и превръщането им в част от едно ново „световно общество“? 
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Днес все по-често ставаме свидетели на враждебност към различните 
обществени групи, на нетолерантност към другите, които по някакъв начин се 
различават от нас. Оказва се, че въпреки глобализацията в икономически и нау-
чен план, нашето общество не е готово да възприеме и приеме различните, оне-
зи, които окачествяваме като малцинство2. 

Теорията за малцинствата – етнически, езикови, религиозни – възниква в 
Европа в началото на ХХ в. Общоевропейското прокарване на новите граници 
след Първата световна война създава за пръв път в историята проблема „мал-
цинство“ като проблем на междудържавните отношения. Малцинството е обо-
собена, различна неравнопоставена поради различието си група. 

Държавите не са готови да изместят вниманието си от гарантиране на 
националните интереси към наднационално гарантиране на равноправното 
съществуване на „различните“ групи в рамките на всяка национална държава. 
По този начин се изгражда представата за Другия, чуждия, който не е част от 
„ние“3

.

Въпреки че самите основи на държавата ни полагат принципа на равно-
правие и свободно развитие на човешката индивидуалност, проблемът „мал-
цинство“ се превръща в проблем на човешкото различие. Различие, което е 
значимо за тези, които са негови „носители“ и за тези, спрямо които „те“ са 
различни. 

Заради социалните взаимодействия, ние имаме представа за другия, има-
ме очаквания за неговото поведение, имаме изградени стереотипи. Доста често 
обаче тези представи не са резултат от нашия собствен опит в общуването с 
„различен“, а са наследени от опита да се избягва белязания като отклоняващ 
се от нормата „друг“. 

Модерната държава е мултикултурна – не като политическа организа-
ция, а като социална реалност. В териториалните границите на съвременни-
те държави живеят милиони души, представители на различни групи в обще-
ството. Според своята етническа, религиозна и културна принадлежност тези 
хора се причисляват към една от съществуващите групи и стават част от по-
всеобхватната група на малцинството5. Такава е реалността и в България. 

Мултикултурността на съвремието изисква изключително внимание, за-
щото върху основата му на философски и правно обосновани политически 
концепции се определят стратегиите в образованието4.

Значение за търсените практики към образованието и по-специално към 
историческото, е създаденото противоречие на мултикултурната реалност – 

Юлина ЮриеВа
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очакването на признаване от тези, които са обект на отрицание, или нуждата 
от осъзнаване на собствената идентичност за разбирането на другите5. Стере-
отипите трябва да бъдат разчупени посредством образованието чрез интегри-
рани стратегии в три аспекта: в съдържанието на учебния материал, в начини-
те на преподаване и в отношението към учениците, представители на различ-
ни етнически групи. 

Относно съдържанието на учебния материал би било ценно учениците 
да получат знания за различните културни традиции, за човешките различия 
изобщо, за тези, които съществуват около нас и ние без да искаме, подвеждаме 
под определен вид. В начините на преподаване трябва да търсим алтернативи, 
чрез които да е възможно поставянето под въпрос и осмислянето на човешките 
различия – както „нашите“, така и на „другите“.

Отношението към учениците, наследили „друга“ културна традиция, от 
страна на учителите трябва да даде възможност за проблематизиране на види-
мата страна на културното различие и поставянето под въпрос на предадените 
от нашата култура представи за другите. 

Тези три аспекта се свързват с новата визия за интеркултурно образова-
ние, за преподаването на компетенции, които ще научат учениците да ценят 
различието и да уважават „Другия“.

Съвременното мултикултурно образование води началото си от 60-те го-
дини на миналия век. Най-общата дефиниция на това понятие го определя като 
„всеки набор от процеси, използван от училищата за работа заедно със, а не 
срещу обезправените групи“6. Д-р Джеймс Банкс е автор на една от съществу-
ващите концепции за мултикултурно образование. Според него е необходимо 
създаване на програми, които да са ориентирани към учебното съдържание. 
Банк смята, че този тип програми са най-често срещаната и най-лесно разпо-
знаваема разновидност на мултикултурното образование. Тяхна основна цел е 
да включат в учебния план и учебните материали съдържание, отнасящо се до 
различните културни групи, за да могат останалите да получат повече инфор-
мация за тези групи7. В най-изчистения си вид концепцията за програма, ори-
ентирана към съдържанието, придава на учебните програми мултикултурен 
нюанс, като включва в тях няколко кратки четива или няколко общи чествания 
на културни празници и герои в рамките на учебната година. По-цялостният 
подход към такива програми, обаче, изисква добавяне на допълнителни мул-
тикултурни материали и теми към стратегиите. Банкс продължава по-нататък, 
като добавя необходимостта от социално ориентирани програми, които да ре-
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формират както самото обучение, така и културния и политически контекст на 
образованието. Целта на подобни социално ориентирани програми е не просто 
да се повиши успеваемостта или да се увеличи обемът на мултикултурните 
знания. Истинската цел е да се постигне по-силно въздействие чрез създава-
не на повече толерантност между отделните раси и култури, както и чрез на-
маляване на пристрастността. Според Банкс тази категория обхваща не само 
програмите за преструктуриране и десегрегиране на училищата. В нея той 
включва и тези, които имат за цел да засилят всички възможни видове контак-
ти между отделните раси: например, програми за насърчаване на учителите от 
малцинствата, програми за елиминиране на пристрастността, както и програми 
за „смесено“ обучение8. Акцентът при този вид мултикултурно образование 
пада върху „човешките взаимоотношения“ във всяка тяхна възможна форма, 
като се добавят и някои от характеристиките на другите два вида програми. 
Това може да доведе до преразглеждане на учебните планове, за да се под-
чертае положителния социален принос на различните етнически и културни 
групи, с което да се повиши успеваемостта и да се сведе до минимум расовото 
напрежение в класните стаи.

Мултикултурността в българското образование вече е факт и това ясно 
проличава в новия Закон за предучилищно и училищно образование (в сила от 
01.08.2016 г.). Проблемите, върху които акцентира Банкс, вече не са далечни за 
българската образователна система. А мерките и реформите, които предлага 
той, имат свой аналог и в политиките, предвидени от българското Министер-
ство на образованието и науката.

В края на месец септември 2016 г. бе приет и обнародван Държавен об-
разователен стандарт (ДОС), който въвежда нова учебна дисциплина – Граж-
данско образование. Целта на този нов предмет е учениците да усвоят знания 
и компетенции в сферата на гражданското, здравното, екологичното и интер-
културно образование. Според предвидените в ДОС за гражданско, здравно, 
екологично и интеркултурно образование компетенции учениците трябва да 
могат да оценяват взаимните връзки между отделните култури, да изследват и 
познават културните различия в живота на „Другия“.

Интеркултурното образование, заложено чрез Държавния образователен 
стандарт, е насочено към усвояване на знания за различни измерения на кул-
турните идентичности и за основни характеристики на интеркултурните отно-
шения, формиращи позитивно отношение към разнообразието във всички об-
ласти на човешкия живот, както и умения и нагласи за конструктивни взаимо-
действия в мултикултурна среда9.
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Основна цел на интеркултурното образование е чрез усвояване на ком-
петенции учениците да се научат да зачитат значимостта на всяка човешка 
личност в многообразието от нейните идентичности, да признават правото и 
ценността на различието, да приемат равнопоставеността на всички в общото 
социално пространство. Важна характеристика на интеркултурното образова-
ние е осъзнаването на културната идентичност, осъзнаването ѝ като собствена 
и приемането на чуждата културна идентичност като равноправна. 

Един от акцентите в ДОС за гражданско, здравно, екологично и интер-
културно образование е поставен върху изграждането на междукултурна толе-
рантност, взаимно разбиране и уважение. Това може да бъде постигнато чрез 
създаването на позитивна образователна среда за диалог между различните 
културни общности. 

Рамковите изисквания за резултатите от обучението по Гражданско обра-
зование (Приложение №4 към чл. 14, ал. 2, т. 4) фиксират компетенциите, кои-
то всеки един ученик трябва да усвои в края на своето обучение. Изграждане-
то на интеркултурни компетенции обхваща всеки образователен етап и поста-
вя акцент върху различни знания, умения и отношения в зависимост от възра-
стовата група на учениците. Предвижда се този учебен предмет да бъде реали-
зиран през учебната 2019/2020 година. До този момент постигането на целите, 
определени от стандарта по гражданско образование, се осъществява в рамки-
те на учебния предмет История и цивилизация, защото „историческото обра-
зование има водеща роля за формирането на етническите, религиозните, на-
ционалните идентичности и в миналото, и в съвременността“ 10.

Целите на историческото образование имат мултикултурни измерения и 
доказателство за това е присъствието на такива компетенции в приетите през 
2000 г. Държавни образователни изисквания за учебно съдържание по исто-
рия и цивилизация. Посредством обучението по история у учениците се фор-
мира умение да установяват самобитност и приемственост между културите. 
Те усвояват знания за ролята на езика, религията и традициите, за социална-
та обвързаност и различия в обществото. В историческото образование коре-
лират като „очаквани постижения“11 развиването на националната и културна 
идентичност, елиминиране на стереотипите и предразсъдъците за „различни-
те“ чрез опознаване на културното многообразие.

„Интеркултурната компетентност е насочена към разбиране, позна-
ване и изразяване на отношение към собствената култура“ 12.Тя се свързва и 
с осъзнаване не само на различията между културите, а и с установяването на 
сходствата и взаимодействията между тях. 
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Като заключение можем да кажем, че обучението по история и цивили-
зации, декомпозираните знания и умения, разгледани през призмата на мул-
тикултурността, постигат компетентности, заложени в очакваните резултати в 
ДОС за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.

В прогимназиален етап на основна степен на обучение и първи гимна-
зиален етап на средна степен на обучение задачата за усвояване на интеркул-
турни компетенции е тясно обвързана с потенциала на учебния предмет исто-
рия и цивилизация/и. Не случайно към съвременния учебник по предмета се 
предявяват изисквания, свързани с формирането на ценностна ориентация, то-
лерантност, уважение към Другия, съпричастност, веротърпимост. Неговото 
съдържание трябва да съдейства на младите хора да разсъждават самостоятел-
но и критично, да възприемат света в неговото многообразие и разномислие13.

Като пример ще използваме утвърдените от МОН учебници по история и 
цивилизация за 5 клас, използван в училищната практика в последните някол-
ко години14. Те насочват вниманието върху културно-историческите особено-
сти в развитието на отделните народи. По този начин учениците създават по-
веденчески модели, чрез които овладяват умението за съжителство с различни 
хора и общности без предубеждения, етнически и расови стереотипи. Така се 
кодират мултикултурните аспекти15. Чрез мултикултурността учениците разви-
ват способност за разпознаване и приемане на ценностите. Те разбират, че са 
равноправни в училище и опознават културното многообразие. 

Текстовете и изображенията в учебника на издателство „Просвета“ за 5 
клас „дават информация за етносите, за културните традиции и взаимното 
им влияние, за приноса на различните религии по нашите земи“16. Когато се 
акцентира върху взаимодействията, било то стопански, политически, духовни, 
културни или религиозни между отделните цивилизации, вниманието се насо-
чва към формиране на ценностна ориентация. 

Чрез текста в учебника се кодират послания за мирно съжителство меж-
ду вяра и етнос, за веротърпимост и уважение към другия. Именно отсъствие-
то на дискриминация, културен диалог, проява на толерантност и уважение към 
другия, са характерните черти на мултикултурното образование. Така още в на-
чалото на своето прогимназиално образование учениците развиват умения да 
общуват, да уважават различното мнение и да живеят в едно мултикултурно об-
щество. Включените в учебното съдържание теми, в които се изучават другите 
култури и религии, е предпоставка за формиране у учениците на междурелиги-
озна и междуетническа толерантност. 
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В края на обучението си по история и цивилизации/я в прогимназиален 
етап на основна степен на образование ученикът трябва да познава разликите 
между национална и етническа идентичност и да умее да разграничава спец-
ификите на различните измерения на културната идентичност: етническо, ре-
лигиозно, езиково, национално, регионално. Тези задачи биха могли да бъдат 
реализирани посредством методите на активно учене т.е. придобиване на зна-
ния чрез активни дейности и практики17. В хода на различни ролеви игри, про-
блемни ситуации и казуси, по време на които учениците имат възможността да 
влязат в ролята на „Другия“, те могат да изпитат неговите чувства и емоции. 
В хода на обучението често се дават примери за толерантност между пред-
ставители на различни културни общности. Чрез тълкуването и анализирането 
на тези примери учениците постепенно изграждат своя система за прояви на 
толерантност към различните и за разграничаване на доброто.

В сферата на конструктивните взаимодействия ученикът развива и при-
лага умения за разрешаване на конфликтни ситуации в мултикултурна среда. 
За да бъдат усвоени подобни умения, в хода на обучението се поставят задачи 
за разрешаване на казуси или се разиграват ситуации, които описват възниква-
не на реален конфликт. 

Говорейки за интеркултурно образование не трябва да забравяме фикси-
раните основни права на човека. Учениците от прогимназиален етап на основ-
на степен на образование, макар и в незряла възраст, трябва да разграничават 
индивидуалните и групови човешки права, да умеят да идентифицират случаи 
за тяхното нарушаване. Тези компетенции могат да бъдат усвоени, като първо-
начално учениците получат точно и ясно разяснение по въпроса с човешките 
права. След като се запознаят с тях, могат да се поставят индивидуални задачи 
за издирване на случаи с нарушени човешки права в публичното пространство. 

В първи гимназиален етап на средна степен на образование ученикът е 
усвоил базисни знания, свързани с културните идентичности. Той познава ме-
ханизмите за „конструиране на национална, етническа и религиозна идентич-
ност“18 и може да „оценява влиянието на културни и социални фактори върху 
междуетническите и междурелигиозните отношения“19. Усвояването на тези 
компетенции може да се реализира чрез посочване на конкретни примери за 
културно влияние.

Във връзка с културната идентичност ученикът трябва да е изградил кул-
турна осъзнатост, да умее да преценява „носител“ на коя култура е той самият. 
Чрез изследване на културно обусловените различия в живота на етнически-
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те и религиозни общности у нас, ученикът се научава на толерантност към 
„различните“, към техния бит и култура. Тези компетенции могат да бъдат 
реализирани чрез активно учене, изследване и сравнение на културните обосо-
бености. Представяйки резултатите от своята изследователска работа, младите 
хора демонстрират представата си за другата култура, за нейните исторически 
корени и нейните представители. По този начин се премахва опозицията „ние – 
те“, защото, опознавайки културните традиции и основания на „различните“, 
ние се научаваме да ги приемаме. 

Изграденото още в прогимназиалния етап умение за критично отноше-
ние към източниците на информация помага на учениците да установят обще-
ствената нагласа към междуетническите и междурелигиозни отношения. 

Една от основните компетенции, която се формира в първи гимназиа-
лен етап (VIII–X клас), е познаване на културно-историческите основания на 
религиозната и междуетническа толерантност. В обучението по история и ци-
вилизации тази задача може да бъде постигната чрез провеждането на дебати. 
Защитавайки различни тези, учениците достигат до различни изводи, които съ-
държат отговор на въпроса защо е необходима мултикултурната толерантност. 

Възрастовата група на учениците в първи гимназиален етап позволява 
изграждането на компетенция за разграничаване на „видове публични полити-
ки, отнасящи се до интеркултурните отношения, като асимилация, авто/се-
грегация, интеграция“20. За целта е необходимо да се познава добре истори-
ческата информация, стояща зад тази терминология. Познавайки съдържание-
то на понятията, ученикът може да посочи конкретни примери от световната и 
българска история, свързани с такива прояви в различните общества. Следейки 
публичното пространство и познавайки политиката за интеграция, всеки един 
от обучаемите може да разграничи реакцията на отделна културна група и да я 
съотнесе спрямо друга. Разграничавайки публичната политика, отнасяща се до 
интеркултурните отношения, младите хора добиват представа за мултикултур-
ния аспект на българската и международна политика. 

Интеркултурното образование предоставя възможност за запознаване с 
правата на човека, за опознаване на „различните“ в зависимост от съответния 
цивилизационен контекст. Тази задача е осъществима при анализ и сравнение 
на човешките права в различните държави и съпоставянето им с български-
те законови разпоредби. Извършвайки подобни дейности, ученикът „осъзна-
ва лигитимността на законовата уредба“21 за защита на основните човешки-
те права у нас. 
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Познавайки в детайли Всеобщата декларация за правата на човека, всеки 
един ученик може да реагира при нарушаване на някои от нейните постанов-
ления. Затова едно от изискванията при изучаване на интеркултурните компе-
тенции е ученикът да познава институционалните механизми за реагиране при 
констатирано нарушение. 

Всички тези умения, свързани с човешките права, имат като резултат 
осъзнато чувство за равнопоставеност в обществото, чувство на солидарност 
към тази нация. Солидарност към всяко едно човешко същество, независимо 
от религиозната, етническа и културна принадлежност. 

Всички изброени компетенции, които учениците усвояват в процеса на 
обучение, са свързани с мултикултурния характер на нашето общество и дър-
жава. Всички ние като граждани на Република България сме длъжни да уважа-
ваме „различните“, да приемаме тяхната „различност“. А тази толерантност 
се възпитава в училище, в обучението по история и цивилизация/и. Изграждай-
ки интеркултурни компетенции у съвременните български ученици, ние препо-
даваме компетенциите на XXI век, защото светът се движи към създаването на 
единно световно общество, в което всички ние сме „Различни“.
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преподаването на ИсторИЯ в бълГарИЯ  
И ХърватИЯ – сравнИтелен Модел

Мариела Семова

Teaching History in Bulgaria and Croatia –  
Comparative Contrivance

Mariela Semova 

Abstract: One of most important for our society systems is the education system, 
which nowadays undergoes changes in a positive way, but also has its problems. The object 
of this article is to present a short comparison between teaching history in a Croatian and 
a Bulgarian elementary school. In addition I will introduce some general impressions of the 
schools in both states.

To accomplish my work I attempted to the program Erasmus+, which was named after 
Erasmus of Rotterdam. Erasmus+ Traineeship gives an opportunity to find independently a 
coordinated institution for an exchange. I made myself a curriculum at Elementary School 
of Sesvetska Sopnica (from Croatian: Osnovna Škola Sesvetska Sopnica) in Zagreb, Croatia. 
As a starting ground for the comparison between the Bulgarian and Croatian Methods in 
teaching history I used the observations of her classes and the interview that she gave to me.

Key words: exchange, education, Bulgaria, Croatia, development

В историята на света събитията никога не са се случвали – те винаги 
са били реализирани от човека. Развитието на обществото е в непрестанно 
движение. Всяка система от българското общество е част от това развитие и в 
днешно време българите поставяме стандартите си за живот наравно с всички 
модерни общества. Една от тези системи е образователната, която позволява 
на съвременния българин да бъде част от световния прогрес на образованието. 
Целта на настоящия текст е да направи сравнение на преподаването на исто-
рия в хърватско и българско основно училище. Събраните данни са резултат 
от проведени наблюдения в рамките на обмен на опит по програма Еразъм+ 
Практики (Erasmus+ Traineeship).

Причините да избера Хърватия са няколко. Тя е държава-членка на ЕС от 
2013 г. Според географското ѝ положение е ситуирана на границата между Бал-
каните и Централна Европа. По официални данни на Евростат икономическото 
ѝ развитие се доближава до това на България, а културно-социалните ѝ харак-
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теристики очертават границата на две културни влияния – между балканския 
манталитет и западноевропейската култура. 

Създадената от мен работна програма е предназначена за Основно учи-
лище „Сесветска Сопница“ (Osnovna Škola Sesvetska Sopnica)1 в Загреб, Хърва-
тия. Сравнението на образователните практики в България и Хърватия по отно-
шение на методиката на преподаване на история има за основа участието ми в 
часовете по история на Марина Ренич (Marina Renič)2 и проведеното с нея ин-
тервю3. 

Кои са елементите на образователната среда, които оказват влияние 
върху процеса на обучение в училище?

В една класна стая винаги има три основни съставни части, без които 
поцесът на учене не може да се осъществи. Това са пространството на онагле-
дяване (дъска, екран, сцена); пространството на учителя (не само като инфор-
матор, но и възпитател) и пространството на учениците. Независимо от пред-
мета на обучение и възрастта на обучаващите се, независимо от типа учебно 
заведение (начално, средно, висше или частна школа), алгоритъмът на процеса 
на учене е еднакъв. Между частните и държавните училища в Хърватия се 
откриват разлики в условията, в които тези три основни пространства взаи-
модействат помежду си. Едно от основните условия, които оказват съществе-
но влияние върху процеса на учене тук, подобно на България, е материалната 
база. Интересен факт е, че осигуряването на консумативи и модернизацията 
на класните стаи не зависи от икономическия статус на региона, в който се 
намира училището. По-скоро се обуславя от броя на учениците, желаещи да 
учат в него, активността на директора и цялостното усвояване на средства за 
нуждите на училището. Например, в един малък провинциален град с около 
10 хил. души население, където съществуват едно или две училища, те могат 
да имат различна степен на осигуряване на добра материална база. Докато в 
България сме свикнали с мисълта, че усвояването на средства за модернизация 
на класната стая е условие, зависещо от цялостното икономическо развитие на 
страната и региона. 

Може ли все пак учебният час да протече успешно и учениците да 
учат ефективно и в ниски по стандарт условия? 

Това, което осъществява връзката между посочените три основни звена 
(фиг.1.) в процеса на учене (пространството на онагледяване, на учителя и на 
учениците), са методите, с които си служи учителят. 

ПреПодаВането на иСториЯ В БълГариЯ и ХърВатиЯ – СраВнителен Модел
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Фиг.1.

Дидактическите технологии могат да бъдат пряко зависими от матери-
алната база (ако например учителят предпочита интерактивни задачи, които 
могат да се използват само при наличие на компютър и интернет връзка). В 
други случаи обаче те могат да са независими от наличните средства в класната 
стая – например при ролеви игри или различни ситуации, разигравани между 
учениците. Могат да се дадат конкретни примери от България в подкрепа на 
факта, че дори в икономически изостанали региони трите пространства за об-
учението съществуват и се наблюдават добри резултати4. За да сме сигурни 
при отговорите на въпроса: „Правим ли нещата добре?“, можем да се позовем 
на сравнение с чуждия опит и обмена на информация при работа по проекти 
с партньорски училища или учебни визити, реализирани по съществуващите 
европейски програми. 

Каква е взаимовръзката между материална база и обучението по 
история в Хърватия?

Хърватия е държава с размери и население по-малки от тези на България. 
От 1 юли 2013 г. тя е официално страна-членка на ЕС. Паритетът на покупател-
на стойност е почти еднакъв с този на България, като данни за 2015 г. показват, 
че този на Хърватия започва да се покачва спрямо България и я извежда на 
65-то място на Международния валутен фонд, докато нашата страна е на 68-мо 
място. Това означава, че статистически стандартът на живот в Хърватия е по-
висок, въпреки че според данните на Евростат за 2014 г. процентът на хора в 
риск към бедност на базата на нивото на урбанизация е почти еднакъв и в двете 
държави5.

Учител Ученици

Методи на преподаване, 
зависещи от стандарта на 

класната стая Онагледяващи  
средства

Методи на преподаване, 
независещи от стандарта 

на класната стая. 

Мариела СеМоВа
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Въпреки благоприятното си географско местоположение в Европа, 
Хърватия по неофициални данни разполага с училищна мрежа, която е сред-
но модернизирана. Съществуват редица училища, в които материалната база е 
стара. Имах възможност се убедя в това, тъй като програмата ми включва по-
сещение на няколко основни училища в Загреб, библиотеки и факултети към 
Загребски университет. Училището, в което провеждам педагогически стаж, 
има дългогодишна история. Старата му сграда е била разрушена през 2006 г. и 
на нейно място е построена съвсем нова, която отговаря на потребностите за 
модерно образование. Но подобна практика е изключение и повечето учили-
ща както в Загреб, така и в други градове в Хърватия, нямат същия късмет на 
„възкръсване“ от пепелта. По-голяма част от сградите на учебните заведения 
са построени през 70-те и 80-те години на XX в. В това отношение аналоги-
ите със състоянието на училищната мрежа в България са неизбежни. Както в 
хърватските училища, така и в България съществуват класни стаи с черни или 
зелени дъски и тебешири, стари и бавни компютри в залите за информационни 
технологии, частично подновена мебелировка и др. 

В Хърватия съществува практиката учениците и техните учители да наба-
вят средства за материали за артистични дейности чрез организиране на базари 
с ръчно изработени произведения на изкуството, които те продават. Училищата 
поемат само част разходите за консумативите, които не са достатъчно. Поняко-
га родители имат възможност да направят дарение или сами ги закупуват, а след 
това задължително участват заедно с децата и учителите в работилниците. 

В подобни работилници, съобразени с целите на обучението по история, 
се правят релефни книги с изображения и с много малък текст, показващи ле-
генди или реални исторически събития. Посредством тези дейности се реали-
зира междупредметна връзка с обучението по история, техника и английски 
език. „Учейки чрез правене“, участващите ученици развиват умения за ръко-
делие, от друга страна – възпроизвеждат текст на чужд език (в случая англий-
ски), а от трета – развиват специфични исторически умения за разграничаване 
нa легендите от историческите факти.

Този момент от извънкласните дейности в загребското основно учили-
ще е познат и в България, въпреки че през последните години Министерство-
то на образованието и науката (МОН) предоставя средства по специални обра-
зователни програми6. Макар че Хърватия се намира в по-развит икономически 
регион, държавата не успява да обезпечи финансово извънкласните дейности. 
Поради тази причина при набавяне на материали за извънкласни работилници 
учителите и учениците се справят сами. 

ПреПодаВането на иСториЯ В БълГариЯ и ХърВатиЯ – СраВнителен Модел
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сн. 1. Директорът Лиляна Миклечич участва с ученици  
в изработване на „живи книги“ на тема „Легенди за Загреб“. 

Снимка: Марина Ренич

сн. 2–3. Една от „Живите книги“ с легенда за Загреб, изработена от ученици  
на ОУ „Сесветска Сопница“ и озаглавена „Как Загреб се сдобива с името си“.  

Чрез изображения и кратък текст на хърватски и английски се описва легендата за 
бана (господаря) , който забожда меча си в земята, за да сложи край на сушата в 
средновековния град. Тази и другите книги от поредицата печелят първо място на 

конкурс в Загреб през 2015 г.

Мариела СеМоВа
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Как е организирано обучението по история в хърватското училище?
По отношение на часовете от задължителната подготовка в рамките на 

един учебен час най-често използваното дидактическо средство е мултимеди-
ята. В училището, в което работя, цялата класна стая е проектирана за опти-
мално използване на мултимедията и нейното опазване. Проекторът е прика-
чен за тавана и с вътрешни кабели е скачен с компютър до катедрата на учите-
ля. Във всяка класна стая има пълна компютърна конфигурация, включваща и 
тон-колони. Дъските не са задължително бели, но всяка има монтирано бяло 
платно. При сравнение с българските училища разлика не се открива, тъй като 
повечето вече са оборудвани с плазми или с лап топ и проектор. В други учи-
лища, където класните стаи не са екипирани с мултимедия, се налага учителят 
да пренася и монтира техниката, което отнема от времето за почивка или дори 
от учебния час. 

Според действащата нормативна база в Хърватия и учебните програми, 
в обучението по история в 5. клас се изучава стара история, в 6. клас – история 
на Хърватия, в 7. клас – нова обща история, а в 8. клас – съвременна история. 
Притежаването на учебници и помагала по история от учениците в хърватското 
училище е задължително, като до 8. клас те се получават безплатно във всички 
училища на територията на страната. 

Дизайнът на учебниците като цяло не се различава от този на учебниците 
и учебните тетрадки, които се използват в момента в България. Изображенията 
са цветни и ярки, хартията е среден клас, гланцирана и лесно се поврежда. В 
учебниците за 5. клас се използва анимационен герой, наречен Клио, който 
дава обяснения за сложни термини, задава въпроси и винаги е „облечен тема-
тично“. Клио се „среща“ във всяка тема от учебниците от 5. до 8. клас. Прави 
впечатление, че основният текст е по-голям като обем от този в българските 
учебници за 5. клас, където повечето авторски колективи вече залагат на ви-
зуалното представяне на информацията – чрез изображения. Самостоятелната 
работа се прави в учебните тетрадки, които задължително са цветни, за раз-
лика от тези, които се използват в момента в България7. Учениците от 5. до 8. 
клас не използват химикалки, а моливи за записване както на задачите за само-
стоятелна или групова работа, така и за работа по плана на урока в работните 
тетрадки. 

Въпреки че училището е добре оборудвано и модернизирано, а учебни-
ците са подходящи, от интервюто с един от двамата учители по история в „Сес-
ветска Сопница“ става ясно, че методите са по-важни от училищната база8. 
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Според Марина Ренич това, което трябва да се подобри в образованието в 
Хърватия, е неравномерното разпространение на добре осигурени материално 
училища, за да има такива както в големите градове, така и в малките населени 
места. Въпреки че часовете по история, заложени от Министерството на обра-
зованието в Хърватия седмично „не са достатъчни за достигане на истинските 
дълбини на историята“, както казва тя, все пак учителите организират уроците 
си с подходящи техники и методи, за да могат учениците активно да участват 
в процеса на обучение. „Съвременното обучение по история не се фокусира 
върху наизустяване на факти, а наместо това изтъква връзките между събития-
та и разширява предишните знания“, казва още Марина. Освен това, по-добре 
снабдените училища предлагат сравнително по-комфортна среда за учене, 
въпреки че това не винаги рефлектира самия процес на учене. Според Ренич, 
за да се постигне напредък в обучението по история въобще, държавата трябва 
да инвестира повече в конференции и обучения на бъдещи или настоящи учи-
тели, отколкото в осигуряване на богата материална среда. Според хърватските 
колеги, системата има нужда от добре подготвени учители в по-голяма степен, 
отколкото от модерни класни стаи. 

сн. 4 – 5. Страници от учебник по история и цивилизация за 5. клас  
на изд. „Skolska knjiga“, Загреб, 2014.

Снимки: Мариела Семова 

Мариела СеМоВа
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Използването на съвременни дидактически технологии и подготовката 
на учителите поставя следващия въпрос: „Как се подготвят добре обучени учи-
тели по история и какъв е пътят от университета до класната стая?“

Каква е педагогическата подготовка на учителите по история в За-
гребския и във Великотърновския университет?9 

В педагогическия обмен с ОУ „Сесветска сопница“ основната тежест на 
подготовката пада върху методите на преподаване на история, докато пробле-
мите за обучението на учителите се ограничава до тези, които работят в само-
то училище. Съдействие в разработването на настоящия текст оказа главният 
учител по история Марина Ренич. Тя е завършила История и хърватски език 
и литература във Факултета по философия и социални науки на Загребския 
университет10 през 2005 г., докато авторът на този текст се дипломира като ба-
калавър по История и чужд език във Великотърновски университет едва през 
2016 г., т.е 11 години по-късно. 

В Загребския университет студентите, които завършват специалността 
История и лингвистика (независимо дали е чужд език или хърватски) и же-
лаят да получат учителска правоспособност, преминават обучение от 4 или 5 
години. Дисциплините в учебния план, които са свързани пряко с подготовката 
на бъдещи учители, са: педагогика, методика на (чуждо) езиково обучение11, 
методика на обучението по литература, методика на обучението по история, 
психология и дидактика. Всяка от тях се изучава в рамките на два семестъра. 
Методиката е разделена на теоретична и практическа част, като по думите на 
Ренич теоретичната обхваща широк спектър от теми и не се фокусира върху 
практически проблеми в класната стая. „Един от недостатъците на теоретич-
ната част е недостигът на съвременни стратегии за преподаване и изучаването 
на теории и информация без връзка с преподаването“, казва още тя. И въпреки 
че Марина е била студент преди 11 години, преходът към осъвременяване на 
дисциплините в университета протича бавно. 

 Във Великотърновския университет студентите, следващи История и 
лингвистика (независимо дали е чужд или български език), получават учител-
ска правоспособност в рамките на 4-годишно обучение. Дисциплините на кур-
са са аналогични и могат да бъдат преминати за период от 2 до 3 семестъра в 
зависимост от програмата на академичната година. Педагогическата подготов-
ка е разделена на теоретична и практико-приложна част, като теоретичната е 
концентрирана върху общите и специфичните проблемите на процеса на обу-
чение в класната стая. 
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И студентите по История и лингвистика към Загребския университет завъ-
ршват успешно дисциплините при полагане на изпит с писмен и устен компо-
нент, но при тях задължително се изискват и няколко научни разработки по те-
матичен проблем от курса под формата на доклади, реферати и курсови работи. 

Текущата учебна практика в двата университета протича по еднакъв на-
чин с една разлика. В старата столица студентите имат един семестър, през 
който наблюдават уроци без да преподават, след което правят първи опити в ре-
ална учебна среда, подготвяйки по един т.нар. „пробен“ урок в прогимназиален 
и в гимназиален етап. Това помага в личностното и емоционално изграждане 
на бъдещите учители, защото първият сблъсък с реалната обстановка в клас-
ната стая е твърде вълнуващ, за някои дори доста натоварващ. През следващия 
семестър студентите влизат в „истинската“ роля на учителя. 

По отношение на педагогическата практика университетът в Загреб оси-
гурява базови училища, в които се провеждат наблюдения на уроци и задължи-
телните стажантски практики. За разлика от хърватските студенти, български-
те по изключение имат възможност да преминат стажа в основно или средно 
училище в града, в който те самите са били родени или обучавани. 

Загребските студенти също имат определен от учебния план хорариум от 
часове, които провеждат в клас. Практиката може да бъде завършена в рамки-
те на 1 до 2 месеца, докато бъде завършена квотата от учебни часове. Първона-
чално се наблюдават часове на менторите (базови учители), при което се водят 
активно протоколи и се прави анализ на уроците. На по-късен етап самите ста-
жанти преподават, наблюдавани от своите ментори. 

Според Марина Ренич часовете, които студентите в Загребския универси-
тет имат за педагогическа практика, не са достаъчни за преживяване на истин-
ското преподаване. Тя смята, че бъдещите учители трябва да са по-ангажирани 
в „практическия аспект на преподаването по време на следването“12. 

Мнението на Ренич не се различава от моето относно практиката във 
Великотърновски университет. Проблемът идва от факта, че броят на студен-
тите-стажанти не е пропорционален на училищата, с които работят универси-
тетите. Часовете по история както в България, така и в Хърватия за един клас 
могат да варират между 2 и 4 часа седмично. В Хърватия обучението по исто-
рия е задължително от 5. до 8. клас. При това положение не е възможно един 
базов учител (ментор) да преподаде качествено всички теми от годишното си 
разпределение, ако той/тя се ангажират допълнително с работа със студенти. 
Неопитните бъдещи преподаватели правят грешки, които менторът трябва да 
компенсира допълнително.

Мариела СеМоВа
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По време на своята педагогическа практика, подобно на студентите от 
Старата столица, студентите на Загребския университет изготвят краен доку-
мент или портофолио. Бъдещите учители и в двата университета са задължени 
да водят записки по време на наблюденията на уроци и да ги анализират в края 
на всеки урок заедно със своя преподавател от университета. По време на пе-
дагогическата си практика те са задължени да разработят писмено всеки урок 
и да го представят на университетския преподавател, под чието ръководство се 
обучават, както и да могат да аргументират всички методи и средства, които ще 
използват в часа. За целта се налага да използват допълнителна специализира-
на литература13. В края на стажантската практика се полага държавен практи-
чески изпит.

Според Марина Ренич, която има достатъчно опит от работата си в основ-
ното училище, методите, на които са я учили в университета, не са съобразени 
с потребностите на съвременното преподаване. Тези, които използва в ежедне-
вието си, е научила от професионалната си практика и от семинарите, в които 
участва заедно с други учители. 

Заедно с учебния комплект за отделните класове, като учител по исто-
рия тя получава за всеки учебник свитък с методически разработки на темите. 
Въпреки че не са задължителни за уроците в хърватското училище, те обезпе-
чават разнообразие в преподаването и подпомагат учителите в подготовката на 
занятията. Свитъците съдържат както годишни разпределения, така и дидакти-
чески разработки на конкретни уроци. Тези планове включват не само урочно-
то съдържание, но и изгледа на дъската, техниките и средствата на преподава-
не, работните листи за евентуална самостоятелна работа на учениците. 

Какъв е пътят от залата за лекции до класната стая? Лични прежи-
вявания

Според оценката на Марина Ренич, тя е реализирала трудно прехода от 
теорията към реалното преподаване, защото „никога не знаеш какво те чака в 
класната стая“. Методическата литература, която се използва в университети-
те, не е плод на Нострадамус – там не се споменава какво може да се случи по 
време на урока. Цялата ерудираност и академичност на университетските зали 
не могат да те скрият, когато ученикът зададе неудобен въпрос, когато му при-
лошее, когато дисциплината на класа е провалена или в часа влезе класният 
ръководител и отнеме половината от времето за решаване на административ-
ни въпроси. В залата за лекции няма как да бъде обяснено за огромната отго-
ворност, която всеки един бъдещ учител носи не само към конкретен клас, но 
и към цялата нация. 
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Първото и най-важно изискване към учителя са компетенциите му по 
предмета История. Няколкото семестъра аудиторна и извънаудиторна подго-
товка се приемат за достатъчни за един млад човек, за да получи знания в на-
учната област и умения да анализира и излага своето мнение по конкретни 
научни проблеми. За да бъде завършен младият историк, той трябва да прите-
жава умения в реториката, които да му служат в преподаването. Част от целите 
на обучението по история както в България, така и в Хърватия, са обвързани с 
формиране на националната идентичност и създаването на критични и подгот-
вени граждани. Реториката в обучението по история помага за насърчаването 
на размисъла и разсъждаването върху проблемите на миналото и на човека, 
който твори самата история. Нерадостен факт е, че учителят може да притежа-
ва първото без да умее второто. В това отношение периодът на практиката се 
оказва много важен. Стажантската практика е времето, когато студентът успява 
да провери самия себе си и своите възможности да убеждава другите. 

Най-силната опора по време на практиката се оказва базовият учител 
(ментор). Марина заявява, че нейният ментор я е научил как да извлича пол-
за от грешките си и ѝ е помогнал при подготовката за финалния практически 
изпит. „Учех се от грешките си и се опитвах да бъде критична към работата 
си с децата“, казва още тя. Що се отнася до личните ми преживявания в мое-
то базово училище, смело мога да заявя, че получих голяма подкрепа от моя 
ментор. Бих заявила, че преходът от аудиторията към класната стая е по-скоро 
вътрешна нагласа, отколкото личностно изграждане, защото дори и при липса 
на описание на конкретни ситуации в класната стая, академичните занятия по 
методика дават достатъчно много насоки на студентите за това, което предстои 
да срещнат. В този смисъл младият човек и бъдещ учител трябва да подготви 
вътрешното си Аз, а не само академичните си знания, ако иска да бъде добър 
преподавател. Ролята на базовия учител е много важна, защото потвърждава, 
че в моята практика и в практиката на Марина именно той е звеното, което 
гарантира връзката от наученото в университета към практическото му при-
лагане. 
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to ujedno i najveća zamjerka kolegiju metodike jer bi praktičnog rada trebalo biti puno više tijekom 
studiranja.“ – споделя в интервюто учителката. Личен архив.

13  Сред заглавията, използвани от хърватските студенти, заслужава да се споменат: Stradling, R. 
Nastava povijesti u 20.st., Srednja Europa, Zagreb, 2003; Glasser, W. Svaki učenik može uspjeti, 
Alinea, Zagreb, 2001; Kyriacou, C. Temeljna nastavna umjeća, Educa, Zagreb, 2001; Wood, D. 
Kako djeca misle i uče. Educa, Zagreb, 1995; Jensen, E. Super-nastava. Educa, Zagreb, 2003.
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прИложенИе 1

Табл. 1. Съпоставка на основни параметри, засегнати в статията

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обучението по история  
в България

Обучението по история в 
Хърватия

Икономически  
параметри

На 68-мо място на  
Международния валутен фонд

На 65-мо място на  
Международния валутен фонд

Членство в ЕС Да – от 2007г. Да – от 2013г.

Училищна мрежа Средно модернизирана.
Неравномерно разпръсната

Средно модернизирана.
Неравномерно разпръсната

Финансиране  
на извънкласни 

дейности

Частично от училището  
и частично от ученически  

инициативи и дарения

Частично от училището  
и частично от ученически 

инициативи и дарения

Материална база

Мултимедия, плазма,  
компютърна конфигурация, бяла 

дъска, маркер, платно, пано за 
плакати, учебни маси и столове, 

учителска катедра, отопление

Мултимедия, компютърна 
конфигурация, бяла/черна 

дъска, маркер/тебешир,  
платно, пано за плакати, учеб-
ни маси и столове, отопление.

Безплатни учебни 
пакети до 8.клас Да Да

Дизайн на  
учебните пакети

Ярки и цветни изображения,  
фотографии, среден клас  

гланцирана хартия,  
лесно разрушими,  

черно-бяла учебна тетрадка

Ярки и цветни изображения, 
фотографии, среден клас  

гланцирана хартия,  
лесно разрушими,  

цветна учебна тетрадка

Съпоставка  
между текст  

и изображения

Приблизително количество 
50:50 Преобладаващ текст

Брой часове  
седмично

Могат да варират  
между 1.5–2 часа

Могат да варират  
между 2 и 4 часа

Мариела СеМоВа
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прИложенИе 2 

MISSION TEACHER:  
Between the Lecture Hall and the Classroom

Marina Renić tells about her wordly knowledge as a teacher

Author: Mariela Semova 
October 2016 

1. Which university/college did You graduate at? What subject?
Završila sam studij povijesti te hrvatskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu (1999.-2005.).
I graduated from the Faculty of Philosophy and Social Sciences at the University of Zagreb. 
I have a diploma in History and Croatian Language and Literature.

2. Did You study Pedagogics and Methods? How long does the study last (1 or 2 
semester; 2 years; etc)? Do You study Pedagogics and Methods as different subjects or 
as one subject?
Studenti  koji se pripremaju za rad u nastavi obavezni su slušati i polagati pedagošku grupu 
predmeta: pedagogiju, metodiku jezika, metodiku književnosti, psihologiju i didaktiku. Ti 
su predmeti dio studija, ali se mogu i naknadno polagati te su obavezni za rad u osnovnim i 
srednjim školama. Predmeti su dvosemestralni, a metodika ima praktični dio koji se obavlja 
u osnovnoj i srednjoj školi. 
Students who are preparing to become teachers must take the following courses: Pedagogy, 
Methodology of Languages, Methodology of Literature, Psychology and Didactics. These 
subjects are obligatory, however, individuals can also take these exams at a later date, because 
they are a mandatory requirement for teachers in elementary and secondary schools. Each 
of these subjects takes two semesters to complete. Methodology also has a practicum which 
must be completed in either the elementary or secondary school. The entire teaching program 
takes approximately 4 to 5 years to complete.

3. Does it exist in Your study separation in theoretical subjects and the actual traineeship? 
Teorijski dio ispita puno je opširniji i nije isključivo orjentiran na praktično izvođenje nastave. 
Kao nedostatak teorijskog dijela mogu navesti manjak suvremenih strategija poučavanja te 
učenje teorija i podataka  nevažniih za samo izvođenje nastave. 
The theoretical part of the exams is quite broad and is not focused on the practical aspect of 
the lessons in the classroom. Some of the disadvantages of the theoretical part are the lack 
of contemporary teaching strategies and the study of theories and information irrelevant to 
teaching.  
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4. How do the theoretical subjects go?
Teorijski dio imaju svi pedagoški predmeti, a metodika uz teorijski ima i praktični dio. Teo-
rija se sluša dva semestra. Npr. pedagogija traje dva semestra nakon čega se ispit polaže pi-
smeno i usmeno. Tijekom slušanja svih pedagoških predmeta pišu se seminarski radovi na 
određene teme.
Pedagogy, Methodology of Languages, Methodology of Literature, Psychology and Didactics 
all have a theoretical part, while Methodology of Languages and Methodology of Literature 
also have a practical part.  All theoretical subjects take two semesters to complete. Each exam 
has both a written and an oral component. During the courses of study, the students are also 
required to write several seminar papers.

5. How does the traineeship go? Do You find a school by Yourself or is it organised by 
the university/college? How long it lasts? Other. 
Praktični dio metodike povijesti i metodike hrvatskog jezika i književnosti razlikuje se u tome 
što za hrvatski jezik postoji metodika jezika i metodika književnosti te se polažu zasebno kao 
dva predmeta. Praksu u osnovnim i srednjim školama  organizira fakultet i to samo u onim 
školama koje imaju nastavnike mentore. Studenti nemaju mogućnost biranja u kojoj će školi 
odrađivati praksu. Praksa obično traje mjesec ili dva, tj. dok se ne ispuni propisani broj sati. 
Studenti koji su na praksi moraju biti na nastavi učitelja mentora  i voditi dnevnik prakse, 
a nakon toga i sami izvode ogledni sat. Nažalost, odglednih sati je vrlo malo pa studenti ne 
uspiju dobiti pravi uvid u nastavu. Mislim da je to ujedno i najveća zamjerka kolegiju meto-
dike jer bi praktičnog rada trebalo biti puno više tijekom studiranja.
Methodology of History and Methodology of Croatian Language and Literature both have 
practical parts. However, the study of Croatian Language and Literature has two separate 
courses, Methodology of Languages and Methodology of Literature, each with its own 
exams. The practicum is organized by the university in those schools which have teacher 
mentors. Students cannot choose in which school they will do their practicum. The practicum 
usually lasts from 1 to 2 months, or until the quota of mandatory hours is completed. 
Student teachers have to attend and observe their teacher mentor’s classes, keep a detailed 
journal of their traineeship and later teach a class themselves where their teacher mentor 
observes them. Unfortunately, there are not enough classes available for students to teach so 
they cannot experience true teaching. In my opinion, students should spend much more time 
in the practical aspect of teaching during their study.

6. Is it obligatory to create a portfolio or papers at the end of Your study/traineeship? 
How is it organised?
Osim već spomenutog dnevnika prakse, u kojem se prate metode i načini te oblici rada 
učitelja mentora, studenti moraju predati na uvid svoje pripreme za sat kao i sve materijale 
koje su koristili tijekom odrade prakse.
Students are required to keep a detailed journal of their traineeship, which contains the 
teaching methods and teaching techniques of their teacher mentor. They must also prepare 
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and hand in lesson plans and any other materials which were required for their lessons in 
class.  

7. Could You tell something about the history of education in Croatia?
Početak školstva u Hrvatskoj vezan je za Crkvu kao instituciju i svećenike kao jedine pismene 
ljude u sredinama gdje su živjeli. Prvu veću reformu školstva vezanu za hrvatske krajeve 
pokrenula je Marija Terezija krajem 18.st. Zakonom iz 1774. propisala je Opći školski red te 
propisala školsku obvezu za djecu od 7 do 13 godina kao i izgradnju manjih pučkih škola u 
svim krajevima Monarhije pa tako i u Hrvatskoj. 
1758. tiskan je prvi udžbenik na hrvatskom jeziku, a veće promjene  hrvatskog školstva 
pokrenute su sredinom 19.st. Naime, 1874. propisan je zakon koji je uveo dodatni red u 
školski sustav na području Kraljevine Hrvatske i Slavonije.
Promjene u školstvu nakon toga tekle su sporije i uz minimalne promjene do kraja Prvog 
svjetskog rata. 
Nakon 1945. dolazi do novih odredbi u školstvu  te se propisuju  planovi  i programi za uči-
telje, određuje se broj sati, norma učitelja  itd. 
1974. pokrenuta je nova reforma školstva, a među mnogim promjenama je i uvođenje dopun-
ske i dodatne nastave. Posebno se pažnje posvetilo obrazovanju samih učitelja.
Posljednjih godina javila se potreba za novim promjenama u hrvatskom školstvu kako bi na-
stava bila što kvalitetnija te pratila potrebe učenika i vremena u kojem živimo.
The beginnings of education in Croatia are closely tied to the church as an institution because 
priests were the only literate people at the time. The first notable school reform in Croatia 
was led by Marija Terezija at the end of the eighteenth century. In 1774, a law was passed 
which made education obligatory for all children from the ages of 7 to 13. This led to the 
construction of several elementary schools in Croatia. The first school textbook was printed in 
1758. The middle of the nineteenth century saw some big changes in the Croatian educational 
system. In 1874, a law was passed which further organized the school system in the then 
Kingdom of Croatia and Slavonia. 
Further changes in the school system proceded more slowly until the end of the First World 
War. After 1945, the educational system becomes even more structured with the specification 
of operational and executive plans, required number of hours per subject and required number 
of classes per week. A new school reform was passed in 1974 which brought many changes, 
the most notable being the addition of remedial classes and advanced classes. Particular 
emphasis was placed on the continual education of teachers.
In the last few years there were new improvements in the Croatian educational system. The 
goal is to use contemporary teaching methods and adapt to each student’s individual needs.  

8. Could You tell something about the education in History classes in Croatia nowadays? 
How do You rate it? Is there something that could be improve? What is the meaning of 
the location of the school (big city/small town)?
Povijest je predmet kojeg slušaju učenici od 5. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje 
škole. Postoje strukovne srednje škole koje imaju manji broj sati povijesti ili se povijest slu-
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ša samo prve dvije godine nastave. U većini slučajeva povijest se sluša dva školska sata tjed-
no ili tri sata tjedno u gimnazijama. Neki smatraju da je to malo u odnosu na količinu i opseg 
gradiva te da na taj način učenici ne uspjevaju ući u dubinu gradiva. 
Vjerujem da većina kolega nastavu organizira koristeći različite oblike rada i da se trude što 
više uključiti učenike u proces učenja. Moderna nastava povijesti ne inzistira na učenju čin-
jenica jer se naglasak stavlja na povezivanje i nadogradnju naučenog. Primjena znanja i kri-
tičko propitivanje treba bi biti cilj moderne nastave povijesti.
Veći gradovi mogu ponuditi bolje uvjete rada, modernije opremljene škole, ali to ne mora 
nužno utjecati na kvalitetu podučavanja učenika. No, bez ulaganja u školstvo, neće biti ve-
ćeg napretka.
Mislim da bi trebalo poboljšati profesionalno usavršavanje učitelja kroz različite seminare 
kojih bi trebalo biti  više te bolje opremiti škole u manjim sredinama.

History is a compulsory subject for students from grades 5 to 8 in elementary schools, and 
from grades 1 to 4 in secondary schools. There are vocational schools in Croatia which either 
have less hours of History per week or History is only taught during the first two years of 
their program. There are usually two hours of History class per week in most schools, except 
in grammar schools, where there are three. Some believe that this is not enough in regards to 
the quantity and scope of material so that students are not able to experience the full depth 
of History. I believe that most of my colleagues organize their lessons in such a way that 
they use a variety of teaching methods and techniques so that students can fully engage in 
the process of learning. Contemporary History teaching does not focus on learning facts, but 
instead stresses the importance of the connection of events and expanding prior knowledge. 
The goal of contemporary History teaching should be the development of critical thinking 
and the use of knowledge.   Larger cities may be able to offer better working conditions and 
better equipped schools, but that does not necessarily affect the quality of teaching. However, 
without investing in our school system, there cannot be any significant improvement. 
In my opinion, continual professional development of teachers should be improved through 
a variety of teaching courses and teaching conferences.  In addition, more effort should be 
made to better equip schools in smaller towns and villages.  

9. What kind of academic literature about Methods do You use at the university/college? 
R. Stradling, Nastava povijesti u 20.st., Srednja Europa, Zagreb, 2003.
W. Glasser, Svaki učenik može uspjeti, Alinea, Zagreb, 2001.
C. Kyriacou, Temeljna nastavna umjeća, Educa, Zagreb, 2001.
D. Wood, Kako djeca misle i uče, Educa, Zagreb, 1995.
E. Jensen, Super-nastava, Educa, Zagreb, 2003.
I mnoga druga djela hrvatskih metodičara i nastavnika pedagogije i psihologije.

Marina, moraš u knjigama pronaći nazive originalnih djela.
And many other books written by Croatian methodologists and Pedagogy and Psychology 
teachers.
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10. How did You put into effect the transition from the lecture hall to the class room? 
Prijelaz iz studiranja povijesti i hrvatskog jezika i književnosti u samu nastavu bio je težak 
samim time jer nikada ne možeš biti dovoljno pripremljen za ono što te čeka „na terenu“. 
Puno mi je pomagala mentorica koja me pripremala za polaganje stručnog ispita koji se 
polaže nakon godinu dana staža. Učila sam na greškama i nastojala biti vrlo kritična prema 
svome radu s djecom. Često sam i njih pitala što bi mijenjali u nastavi, a što im se sviđa te 
sam na taj način ulazila u zanimljiv, ali i zahtjevan svijet podučavanja. 
The transition from studying History and Croatian Language and Literature into teaching 
them was rather difficult because you can never be prepared enough for what awaits you in 
the classroom. My mentor helped me immensely. She helped me to prepare for my teaching 
exam, which all teachers must take after one year of teaching. I learnt from my mistakes and 
I tried to be critical about my work with children. I often asked them what they would change 
in the lesson and what they liked. In this way I entered the interesting, but challenging world 
of teaching.   
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варИантИ за Използване на ИнФорМаЦИоннИте 
И коМУнИкаЦИоннИте теХнолоГИИ  

в обУченИето по ИсторИЯ И ЦИвИлИзаЦИЯ  
в бълГарското неделно УчИлИЩе в чУжбИна

Илиана Илиева-Дъбова

Different uses of the information and communication 
technologies in history and civilization clases  

at the bulgarian Sunday schools abroad
Iliana Ilieva-Dabova

Abstract: The material consists in breve characteristic of the bulgarian Sunday 
schools abroad. It presents the the informative and communicative technologies into the 
learning process. The material introduce the application of some internet based platforms.

Key words: History, technologies related to the information and the communication, 
learning platforms, books, teachers, bulgarian schools abroad

Всяка година се увеличава броят на българските училища в чужбина, 
расте и броят на децата, които се обучават в тях. За неделните школá се грижат 
с много любов и внимание организации на родолюбиви българи, които се стре-
мят да запазят традициите, обичаите, родния език и да ги предадат на децата 
си. Сред всички дейности, с които сънародниците ни в странство поддържат 
българщината – библиотеки, танцови и певчески групи, театрални работилни-
ци, църковни общини, издателска дейност, най-важна роля имат българските 
неделни училища. Създаването и поддържането им се осъществява в съответ-
ствие със законодателството на приемащата държава. Голяма част от българ-
ските школá в чужбина имат занимания в края на седмицата – събота или неде-
ля, но е прието училищата да се наричат неделни – наименование, което се до-
ближава по-пълно до техните особености. Децата са задължени да посещават 
образователните центрове в държавата, в която живеят. Заетостта е много висо-
ка – в Испания учебните занятия продължават до 17,00–17,30 часа и след това 
се пишат домашни работи, вземат се частни уроци, правят се спортни трени-
ровки, танцови репетиции и пр. Част от тези ангажименти за някои деца продъ-
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лжават и в съботния ден. Неделята е посветена на българското училище. Често 
в близост до населеното място няма наше школó и семействата пътуват на да-
лечни разстояния, за да изучават децата им български език, история и геогра-
фия.

В Закона за предучилищното и училищното образование1, се отрежда 
определено място на тези огнища на българския дух, които съхраняват наци-
оналното съзнание у децата и подрастващите. Българската държава в лицето 
на Министерството на образованието и науката подкрепя българските неделни 
училища в чужбина чрез Национална програма „Роден език и култура зад гра-
ница“2 и чрез финансово подпомагане, определено в Постановление № 3343 и 
последвалите го изменения и допълнения в Постановление № 724.

Училищата, които са вписани в листата на МОН, работят по установени 
учебни програми и извършват обучение по български език и литература, исто-
рия на България и география на България на деца от 5 до 18 години. Неделните 
школá предлагат и извънкласни форми, които също целят съхраняването на на-
ционалната идентичност – групи за народни танци, за народни песни, за при-
ложни изкуства и др.

Проблемите на обучението по история в българските училища в чужби-
на не се отличават особено от тези по другите предмети5, застъпени в учебната 
програма. И ако географията възторгва и удивлява младите души, то история-
та пали въображението и вдъхновява. Но за да се случат тези прекрасни неща, 
е нужна много, много работа от страна на учителя. 

Исторически знания в неделните училища се получават в I клас (учебен 
предмет роден край), III и IV клас (човекът и обществото), V (история и ци-
вилизации), VI (история и цивилизация), ХI клас (история и цивилизация). С 
прилагането на новите учебни програми6 това неравномерно разпределение на 
историческия материал в отделните класове се очаква да бъде преодоляно в из-
вестна степен.

През ХХI в. не можем да преподаваме така, както правехме това през ХХ 
в. Днес самата парадигма на образованието е променена. Технологиите се раз-
виват с голяма скорост – това, което днес е ново, утре ще бъде заменено с нещо 
по-ново. Децата бързо се ориентират в новите технологии и сръчно работят с 
различни електронни устройства. Точно тази отвореност към новото трябва да 
ползва учителят. Неделното школó трябва да е място, в което детето отива с 
желание, а родителят – с увереност, че това, което се учи там, е потребно и ще 
може да се приложи в различни житейски ситуации. Една от най-големите лип-
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си в неделните училища е липсата на време. Решаването на голяма част от про-
блемите, свързани с обучението, може да се разреши чрез използването на ин-
формационните и комуникационните технологии. Чрез тях се усъвършенстват 
и специфични исторически умения7 – работа с писмени исторически текстове, 
умения за пространствена локализация, за хронологична локализация, четене 
на изображения, схеми, статистически данни и пр.

Бихме искали да споделим скромен опит от нашата седемгодишна прак-
тика в две неделни училища в чужбина – БНУ „Свети Седмочисленици“ в Реус 
(Тарагона) и БНУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Барселона, който е свързан с 
прилагането на информационните и комуникационни технологии. Всички раз-
работки са представени в Образователен блог8 и/или в сайта Българско учили-
ще в чужбина9.

Прави впечатление твърде малкият брой български програми и платфор-
ми, които са насочени към училището и учебната дейност. Сред тях се откроя-
ват Envasion (Енвижън) и Уча.се.

Енвижън e софтуерен продукт, който се базира на използването на един 
компютър, проектор, екран и мишка за всяко дете. Добри резултати се постигат 
при усвояване на учебния исторически материал по предмета човек и обще-
ство в трети и четвърти клас, както и по история и цивилизация в пети и шести 
клас10– локализиране на исторически обекти, съотнасяне на обект към признак 
и пр. Енвижън е система, проектирана в три основни модула – администрати-
вен, презентационен и публичен. Непрекъснатото усъвършенстване на програ-
мата води до разширяване на възможностите за нейното използване. Емоциите, 
които децата изживяват при работата си с нея, са силни и много позитивни. 
Успоредно с усвояването на новия материал се извършва и проверка на науче-
ното. Всяко дете може да види къде е сгрешило и да попълни пропуските си. 
Платформата предлага възможност за споделяне на изготвените уроци, което 
позволява на всеки учител да приложи изпитан качествен материал в своята 
преподавателска дейност. 

БНУ „Свети Седмочисленици“ е първото училище в чужбина, което 
ползва Енвижън.

Уча.се е платформа, базирана на използване на видеоуроци. Чрез един 
по-разчупен маниер се представя посредством разказ, рисунки, снимки, графи-
ки, диаграми и пр. учебния материал. Към всеки урок са подготвени и упраж-
нения, с които да се затвърди наученото. Интересен момент е решението на ав-
торите на платформата да се даде възможност, при отбелязване на грешка при 
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изпълнение на упражнение, да се върне детето на точното място в урочното ви-
део, за да разбере къде е сгрешило. 

Децата харесват и двете български платформи – в работата на неделното 
школó те по чудесен начин се допълват и учениците могат да работят с тях и у 
дома (Уча.се), и в училище с другарчетата си (Енвижън).

Много подходящи за използване в обучението по история са компютъ-
рните презентации, изработени в PowerPoint и Prezi. С помощта им лесно мо-
гат да се изготвят аудиоуроци, електронни уроци, тестове, кръстословици, 
игри и пр., които децата много харесват. Ползването на материали, създаде-
ни в PowerPoint и Prezi може да се извършва и вкъщи, което е полезно не само 
на децата, но и за родителите. Въпреки че всички продукти, изработени с тези 
програми, често се наричат презентации, това не отговаря напълно на съдържа-
нието на изготвените материали. В PowerPoint е изработен учебният комплект 
„Електронен учебник по история и цивилизация за VI клас“11, „Електронни те-
стове по история и цивилизация за VI клас“ 12, „Електронен исторически кар-
тинен речник по история и цивилизация за VI клас“13. Комплектът е изработен 
по проект, одобрен от МОН. Това е и най-често ползваният ресурс в Образо-
вателен блог. Отново с PowerPoint са изготвени и „Исторически картинен реч-
ник по история и цивилизация за V клас“, „Моят първи речник. Човекът и об-
ществото. История“. С програмата се изработват интересни уроци, които мо-
гат лесно да се превърнат във видео клипове или електронна книга – „Българ-
ски владетели: хан Крум“, „Паметни битки в българската история: Битката 
във Върбишкия проход“ (ХI клас), „Развитие и териториално разширение на 
България през първата половина на IХ век“ и пр. Интересни за децата и мно-
го полезни при преговор и обобщения са електронните тестове, при които след 
правилен отговор се появява част от картина – „Какво научихме за Българско-
то възраждане“, „Да преговаряме със Слънчо“ (IV клас).

Prezi е програма, чрез която се презентира върху само една голяма пло-
скост. Също позволява вграждане на исторически карти, диаграми, видеокли-
пове, звукови файлове. 

Огромно достойнство на тези програми е възможността да се ползват без 
интернет връзка, което позволява да си служим с образователните материали в 
различна среда. 

Интересни за учениците са аудиоуроците, особено ако са придружени 
с илюстративен материал – „Най-древните следи от човешко присъствие по 
нашите земи“, „Траките и гръцката цивилизация“ (V клас) и пр. Такива образо-
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вателни материали могат да се изготвят и с платформата Fotobabble – към една 
илюстрация може да прикачи звуков файл – „12 октомври 1492 година“. С по-
големи възможности е платформата Ütellstory, която позволява да се групират 
няколко илюстрации и звукови файлове, както и да се вгради вече публикувано 
видео в един общ продукт – „Елен“ (етнография).

Интересни за учениците са електронните книги и списания. Разнообра-
зието от платформи, с чиято помощ могат да се изработват такива образовател-
ни продукти е голяма – Issuu, Мystorybook, Уoublisher, PageFlip-Flap и др.

Изработените материали лесно могат да се разпечатат и да се ползват 
в хартиен вариант –„Български владетели: хан Крум“, „Агушеви конаци“ (ХI 
клас). Много подходящи са за изготвяне на електронно историческо списание 
от самите ученици, но обемът трябва да е малък – 2–3 страници, поради огра-
ниченото време в неделното училище.

Някои от интересните образователни платформи, които дават възмож-
ност за изготвяне на тестове, пъзели, диктовки, интелектуални карти, „супа“ 
от букви, флаш карти, речници с фишове, бесеници, викторини, бележки, гла-
воблъсканици, подреждане на думи, букви, картини и рисунки, свързване на 
обекти, личности, явления и пр. са LearningApps.org, GoConqr (ExamTime), 
Educaplay. Учениците харесват тези задачи, които им поволяват лесно и забав-
но да научават нови неща или да преговарят вече наученото – „Временно руско 
управление“, „Българската възрожденска култура“, „Съединението на Княже-
ство България и Източна Румелия“ (VI клас), „Древна Тракия“, „Столицата на 
одрисите“, „Български владетели“ (Vклас), „Константин Величков“, тест „Бъл-
гарските земи през праисторическата епоха“, интелектуална карта „Старините 
– извор за изучаване на миналото“ и пр. 

GoConqr (ExamTime) дава възможност за създаване на виртуална клас-
на стая на един клас или на цяло училище – тенденция, която се наблюдава при 
всички големи ИК компании, които се занимават със сферата на образованието.

Glogster е платформа за създаване на мултимедийни постери, в които се 
вграждат картини, звук, видео, графики. Приложението GlogsterEdu е създаде-
но за нуждите на образованието. Изготвяните постери може да се допълват от 
няколко човека, което дава възможност за екипна работа на ученици, които се 
намират в едно и също време на различни места. 

Разнообразни материали се изработват в платформата GlogsterEdu – по-
редица „Средновековие“: глогчета за цар Калоян, цар Симеон Велики, Св. Иван 
Рилски Чудотворец; поредица „Бългaрско възраждане“: Паисий Хилендарски, 
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Възрожденското училище: линия на времето. GlogsterEdu предлага специално 
за обучението по история модели на глогчета с лентата на времето, оформени 
в няколко варианта. 

Интересна платформа, която до известна степен се родее с Glogster е 
TingLink. Позволява да се поставят върху постер хипервръзки с видеоклипове, 
аудиофайлове, Уикипедия и пр., като всеки файл може да се отбележи по разли-
чен начин посредством цветове и знаци. Интересни са резултатите от пореди-
цата „Средновековна история с TingLink“: „Цар Константин I и царица Ирина“, 
„Крепостта Царевец“, постерите „Народни будители“ и „Рилски манастир“. 
Учениците имат възможност неусетно и бързо да се запознаят с голям по обем 
материал. Тъй като се „атакуват“ различни сетива – слух, зрение, и ученикът 
се поставя в позиция на активно участващ в процеса на обучение, резултатите 
на финала са високи.

Проектно-базираното обучение може да бъде интегрирано с ИК техноло-
гиите, за да се получи максимален положителен резултат14 – проектите „Чанта-
та на изследователя“, „Април 1876“, „Голямата базилика в Плиска“, „Средно-
вековният град Червен“, „Монасите от манастира Урвич“ и др.

Често за целите на обучението по история се търсят видеоклипове в 
Youtube, Dalymotion, Vimeo или други подобни платформи за споделяне. Пра-
ви впечатление, че образователните материали не са никак много. Често пора-
ди нарушаване на авторското право интересен откъс от предаване или филм 
са свалени от администраторите. Някои учители прибягват до изработване на 
собствени клипове, за да се реши проблемът15 – „Най-древните следи от чо-
вешко присъствие по нашите земи“ (в Dalymotion), „Свети Иван Рилски Чу-
дотворец“, „Земя на древни култури“, „Индустрия и търговия“, „Съкровищата 
на траките“, „Съединението“, „Илинденско-Преображенско въстание 1903“, 
„Коста Паница“, „Руско-турска война 1877–1878“, „Васил Левски“, „Еванге-
лие на цар Иван Александър“, „Битката при Клокотница и последиците от нея“ 
(в Youtube). 

Клиповете и кратките филмчета успешно се комбинират с платформите 
EDpuzzle, eduCanon и Zaption, които дават възможност за създаване на инте-
рактивни уроци с помощта на видео, което може да се използва от личния ком-
пютър или от интернет сайт. Видеото може да се прекъсва, за да се отговори на 
поставен въпрос, да се реши тест, да се получат допълнителни обяснения или 
информация за процес, явление или обект. Пример за използване на EDpuzzle 
е материалът „Съединението“ 16, който ползва нарочно изработен за целта клип 
в Youtube.
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Интересен конструктор със специфично приложение е Flash-gear – ге-
нератор на електронни пъзели. Всяка една фотография може да се превърне в 
пъзел, като учителят преценява с каква задача да обвърже подреждането му и 
какъв външен вид да имат градивните елементи. Учениците не само се забав-
ляват с подреждането на пъзелите „Как живеели българите през Средновекови-
ето“17, но и наблюдават и описват илюстрациите, задават въпроси, породени от 
видяното и подреденото, търсят информация за това, което провокира интереса 
им. 

С конструкторите Quizzlet и Quizzy се изработват тестове, при които ав-
томатично се генерират резултатите – „България през Средните векове“, „Раж-
дането на Второто българско царство“ и пр. 

Lino, Mural, Padlet са интересни и лесни за използване платформи, кои-
то позволяват колективна дейност върху една стена (платно, екран). Те са мно-
го подходящи за проектно-базираното обучение. Може да се прикачи видео-
клип, изображения (снимки, рисунки, схеми, графики, диаграми), текст, стике-
ри. Пример за използване на Lino дъска в обучението по история е материалът 
„По пътя на Ботев“ – част от големия проект „Април 1876“, изработен през 
учебната 2015–2016 година с учениците от БНУ „Св. Седмочисленици“. 

Sway е програма за презентации на Microsoft, която представя нов начин 
за създаване на творчески уеб базирани интерактивни презентации. Тя е част 
от офисния пакет на Microsoft. С нея се работи бързо и лесно. Може да се из-
ползват различни линейни и нелинейни макети (платна, екрани) за поставяне 
на текст, видео, изображенията могат да се оформят в интерактивни фотоалбу-
ми – „Голямата базилика в Плиска“18. По един проект могат да работят някол-
ко ученици едновременно при наличие на споделена връзка. Родителите също 
могат да посещават изработената страница.

Интересна е дейността, която се извършва с програмируемо устройство 
Bee-Bot19. Представлява пчела-робот, която се програмира чрез натискане на 
клавиши. Прилича на играчка и децата го възприемат точно като симпатична 
играчка. Функциите за движение на пчеличката-робот са напред, назад, завъ-
ртане наляво, завъртане надясно, пауза и изтриване на паметта. Всяка „стъпка“ 
на пчеличката е 15-сантиметрова. При достигане на програмираната цел ро-
ботчето издава приятен звук и очичките му светват. Тези допълнителни „уме-
ния“ на пчеличката се харесват на децата. Те не са сигнал за правилно изпълне-
на задача, а за приключване на програмираните действия. 

Програмирането на Bee-Bot включва няколо типа комплексни движения. 
Въпреки че е предназначена за усвояване на първите стъпки на програмиране-
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то от най-малките, Bee-Bot успешно се прилага във всички етапи на усвоява-
нето на исторически знания в I, III и дори в IV клас. Може да се използва както 
при индивидуална, така и при екипна работа. „При груповата работа може да 
се ползва както едно роботче, така и повече едновременно. При наличие на две 
пчелички децата могат да се състезават, разделени на отбори. Роботчето може 
да пренесе съобщение, послание, пожелание под формата на рисунка от едната 
група до другата или от едно дете до друго, от едно дете до всички останали, от 
групата до определено дете. Състезание може да се огранизира и само с една 
пчеличка, като се ползва хронометър.“ 20 Интересни резултати се наблюдават 
при участие на родителите в състезания с роботчето – най-често учениците се 
справят много по-успешно не само с програмирането, но и с изпълнението на 
поставените задачи по учебния исторически материал. 

Използването на QA кодове също намират своето място в обучението в 
неделното училище. Поставените задачи може да бъдат свързани с намирането 
на информация за исторически дейци, бележити събития от нашата история и 
др.21 Отлична комбинация е използването на QA код и традиционните източни-
ци, с които се работи по история – енциклопедии, справочници, учебник. Вина-
ги задачата, която се поставя на учениците, трябва да е свързана с изготвянето 
на конкретен краен продукт: историческо съобщение, биография на историче-
ска личност, лапбук (информационна папка) 22 и др. 

Изброените електронни платформи и конструктори не са единствените, 
които имат високи достойнства и могат да се прилагат успешно в обучението 
по история в българското училище (не само в чужбина, но и в България). Из-
ползването на информационните и комуникационни технологии в българските 
училища в чужбина подпомага постигането на основните цели на тези огнища 
на българската просвета.

Прави силно впечатление фактът, че липсват български електронни про-
дукти. Едно приятно изключение са Енвижън и Уча.се. 

Положителните страни на тези платформи, освен че са многофункцио-
нални и интересни, са, че в тях може да се работи на кирилица и да се вградят 
направените образователни продукти в блог или сайт. Те съхраняват образова-
телните ресурси, класифицирани по няколко признака – възраст на учениците, 
учебни класове, учебни предмети. Това позволява лесно и бързо да се открие 
вече изготвен образователен продукт. Активно си взаимодействат и с облачни-
те услуги, така че авторите на образователни продукти могат лесно да вграж-
дат в своите презентации материали от хранилищата, социалните мрежи и сво-
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ите устройства. Платформите не са ориентирани само към дейността на учите-
лите. Учениците могат да участват, да изработват свои материали или да допъ-
лват вече създадени. Родителите също имат поглед върху дейността на децата 
си и техния напредък. Разработчиците гарантират напълно безопасна виртуал-
на учебна среда, защитена от публикуването на неподходящо съдържание или 
контакти. 

Чрез ИК технологиите учениците могат да изполват елекронните учеб-
ници и други електронни ресурси в клас и в дома при представяне на нов уче-
бен материал, подготовка за контрол, при преговор и обобщения на стари зна-
ния. Образователните платформи са подходящи за уеб браузър, таблет или 
смартфон, което позволява почти всички деца да ги използват и на домашните 
и личните си устройства.

За да се реализират успешно задачите, които стоят пред неделните учи-
лища, е необходимо да се използват всички средства, с които разполага съвре-
менната педагогика. В тази нелека дейност огромно място имат информацион-
ните и комуникационните технологии, на които принадлежи бъдещето.
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прИложенИе на електронната  
платФорМа MOZABOOK в обУченИето  

по ИсторИЯ И ЦИвИлИзаЦИЯ  
(електронната платФорМа MOZABOOK – 
възМожност за ИнтерактИвнИ УроЦИ  

по ИсторИЯ И ЦИвИлИзаЦИЯ)
Елка Иванова

Implementation of electronic platform MozaBook  
in teaching of History and Civilization  

(The platform MozaBook – an opportunity for interactive 
lessons on history and civilization)

Elka Ivanova

Abstract: The perception of the modern models of education required on one side a 
change in the methodology, used by teachers to realize educational aims and on the other 
side – the attitude of the students about what is expected of them. This entails a constant 
innovation of systems of activities and resources, through which will be realized state 
educational requirements; realized state educational standards. We have necessity of modern 
methods of e-learning and achieving high quality education. These circumstances provoked 
us and striving for the final result to be better, we have sought new opportunities for the 
pedagogical targets. We implemented innovative cloud technology; Office 365; electronic 
platform MozaBook. In our report we present the realization of these ideas in 6 a class. We 
describe the circumstances, that made the idea possible, preparation, phases of realization 
and RESULTS.

Key words: Office 365, electronic platform MozaBook, e-learning

Прилагането на съвременни модели на обучение и адаптирането на тради-
ционните към виртуалното пространство, изправя участниците в съвременния 
учебно-възпитателен процес – и ученици и учители, пред предизвикателствата 
на промените. Това налага, от една страна, промяна в методиката, използвана 
от учителите за реализиране на образователните цели, а от друга страна – на 
нагласата на учениците за това, което се очаква от тях. Изисква пренасочва-
не на усилията ни към развитието на умения и компетенции на учениците и 
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извежда на преден план необходимостта от постоянно обновяване на систе-
мите от дейности и средства, чрез които да бъдат реализирани Държавните 
образователни изисквания (ДОИ) и Държавния образователен стандарт (ДОС). 
Налице е потребност от съвременни начини за е-обучение. Осъвременяването 
на методическия инструментариум в обучението в прогимназиален етап корес-
пондира с основната цел на съвременното образование. Този инструментариум 
способства за изграждане на специфични умения. Практиката ни показва, че 
чрез уеб-базираното обучение се осъществява гъвкав и ефективен учебен про-
цес. Създава се нова среда. Използвани правилно ИКТ в образователната си-
стема, те допринасят за повишаване качеството на обучението. 

Наблюдавайки учениците, „срещата“ с високите технологии ни доказа, 
че технологиите за тях са леснодостъпни, желани и приятни за ползване. Тези 
обстоятелства ни провокираха и стремейки се крайният резултат да бъде по-
добър, решихме да търсим нови възможности за постигане на педагогическите 
цели.

Заложихме на иновативните технологии. В ОУ „Л. Каравелов“, гр. По-
пово, от две години използваме облачните технологии на Microsoft Office 365 
(създадени са персонални акаунти в облака на всички учители, в облака се спо-
делят документи и се работи по групи – учители, класни ръководители, групи 
на паралелки).

Желанието да осигурим на учениците си вълнуваща нова перспектива ни 
вдъхнови и доведе до прилагане на платформа, която подпомага развитието на 
умения у тях. А това е MozaBook – многоезичен софтуер с вградени приложе-
ния на образователни видеоклипове, интерактивни 3D модели, които се пре-
веждат и на български език. Платформата включва десетки интерактивни те-
матични приложения, които служат за нагледни материали и правят урока ин-
тересен, а знанията – желани. Ефектните, анимирани презентации, допълнени 
с видеоклипове и 3D сцени, подобряват визуалната култура на учениците и за-
силват интереса към ученето.

Тук представяме реализацията на тази идея в една от паралелките – 8а 
клас, но на практика е осъществима във всички класове. 

Обстоятелствата, които направиха идеята възможна: учениците изуча-
ват информационни технологии като учебен предмет и имат нагласа за работа. 
Ние, учителите, сме преминали обучение на тема: „Приложение на платфор-
мата MozaBook“. Подготовката и реализацията премина през няколко етапа. 
Първи етап – идеята се представи пред учениците и те получиха указания за 

Приложение на елеКтронната ПлатФорМа MOZABO OK В оБУчението По иСториЯ и ЦиВилиЗаЦиЯ



208

нейното реализиране, които са подготвени предварително. Учениците сами ра-
ботят, разполагат с време. Те използват ИКТ – като набират информация чрез 
интернет, а, от друга страна, справочници в библиотеката. Ние, учителите, 
насочваме и консултираме. През втория етап трябва учениците да извършат 
специфични дейности по ясни зададени показатели. Трети етап – реализиране 
на съответните задачи – събиране на материали, обработването им и се кон-
струиране на презентации. Задачи, върху които се работи: изработване на пре-
зентация по определена тема (учениците, разпределени в групи; инструкция за 
работа; определен срок за изпълнение.); конструиране на тестове със задачи с 
отворени и затворени отговори, задачи за ценностна ориентация на учениците. 

Изпълнението на задачите изисква предварителна подготовка от страна 
на учителите. Тя трябва да е свързана както с формулирането на целите и очак-
ваните резултати по история и цивилизация, така и с подбор и разработване 
на задачи в електронен вариант от учебното съдържание, които са в синхрон 
с учебните програми по ИТ за съответния клас, в случая – за 8. клас. Целите 
определят очакваните резултати. Конкретно ги свързваме с характеристиките 
на учениците и наличните ресурси. Отчитаме съотношението на цели, образо-
вателни потребности и електронните ресурси. Отчитаме и подходящите за слу-
чая дидактически технологии. На следващо място конструираме редицата от 
учебни дейности, подходящи за реализиране на задачите, като отчитаме какво 
е изучено и какви умения трябва да се развиват.

РЕЗУЛТАТИТЕ… Бяха реализирани интересни варианти. Никой не обър-
ка инструкциите. Учениците трябваше да работят в две среди – електронната 
платформа МozaBook и учебника. Чрез реализираните дейности се задоволя-
ва една реална образователна потребност. Учениците не са зрители на учебно 
електронно съдържание, а са активни участници, извършвайки различни дей-
ности. Стана възможно да се проверят знанията и уменията им. Разработените 
задачи са от различни нива: за проверка на знания за факти; за разбиране; за 
анализ и синтез. Изборът зависи от творческото виждане на учителя, от зами-
съла на урока и от възможностите на урока. Съчетават се работа с различни 
източници, чрез които се задълбочават познанията на учениците, от една стра-
на, и от друга – се развиват умения за работа с различни източници. Учебният 
материал е подбран, структуриран и се предлага съобразно възможностите на 
учениците и съобразно индивидуалните потребности на всяко дете. Темите са 
разработени с интегриране на ИТ. Степента на завършеност е различна, а това 
позволява да се диференцира и индивидуализира обучението.

елКа иВаноВа
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При проведения на 11 март 2016 г. урок бе реализирана темата „Кръсто-
носните походи“ в 8а клас, чрез приложение на интерактивната платформа 
МozaBook. Демонстрирани бяха 4 тематични приложения, предоставящи ин-
тересен начин за разкриване причините за появата на кръстоносната идея, на 
гледните точки за освобождението на Йерусалим, на различните обществени 
групи в Европа. Чрез разнообразни интерактивни задачи учениците установя-
ваха териториален и времеви обхват на картата, разкриха хронологични опори, 
опознаха личности на епохата, характера на кръстоносните държави, последи-
ците от кръстоносните походи, попълваха в хронологична таблица кръстонос-
ните походи и доразвиха умението си за анализ на исторически документ и на 
изображение. 

Интерес за учениците бе и използването на интерактивния 3D модел 
„Тамплиерите XI–XIII век“ при разкриване създаването на рицарско-монаше-
ските ордени и възможността за самопроверка на знанията си чрез тест с плат-
форма МozaBook. Учениците изпълниха редица разнообразни интерактивни 
задачи. Работиха уверено.

Учениците имат възможност за собствен темп на работа, за попълване 
на пропуски, за допълнително консултиране, разширено изучаване по инте-
реси. Учениците могат да видят отговорите и пропуските си. Учителят следи 
изпълнението на задачите и консултира. В процеса на изпълнение е възможно 
информиране, консултиране и коригиране (учител – ученици; ученици – уче-
ници). 

Учителите сами изработват е-дидактически средства. Убедихме се, че 
MozaBook е един интересен интерактивен начин на обучение, който разширя-
ва учебния инструментариум на учителя и помага за повишаване интереса на 
учениците. Макар и с повече труд от страна на учителя и, естествено, с вложе-
ни средства в материалната база от страна на училището, това може да бъде ре-
алност. Използването на платформата MozaBook определено повлия за изграж-
дане на компютърни компетентности у учениците. 

Проведените уроци чрез приложение на платформата доказаха, че ино-
вативните модели на обучение не са мираж за учителите от ОУ „Любен Кара-
велов“, а ежедневното прилагане на новостите са част от визията на съвремен-
ното българско училище. 

ПОСЛЕДВАЩИЯТ ЕФЕКТ…
По-успешна реализация на целите и задачите. Повече нагледност. По-

висок емоционален заряд в учебния процес. Обучението е динамично. С по-
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стигнатите резултати бяха запознати членовете на учителската колегия в ОУ 
„Л.Каравелов“ – гр. Попово. Стимулира се индивидуалната познавателна ак-
тивност на учениците в нова среда. Създава се нагласа за развитие на творче-
ско и креативно мислене. Възлагат се задачи с изследователски и творчески ха-
рактер. Осъществява се интерактивно общуване, лесно овладяване на учебния 
материал. Учителят може да проследи напредъка им. Повишава се активността 
и мотивацията им. 

лИтератУра 
ДОИ за учебно съдържание – КОО Математика, информатика и информационни тех-

нологии; КОО ОНГО и религия.
Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка. ДВ, бр. 95, 8 дек. 

2015. 
Приложение № 8 към чл. 6, ал. 1, т. 8 Изисквания за резултатите от обучението по учеб-

ния предмет История и цивилизации.

прИложенИе

■ КРЪСТОНОСНИТЕ ПОХОДИ
8 клас; 1 учебен час 
Матанов, Хр. и кол. Учебно помагало. Анубис, С., 2009.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА 

1. Проследява развитието на явления и съответстващите им понятия.
2. Определя причини и следствия и ги йерархизира.
3. Описва хронологично протичане на дадено събитие.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УРОЧНА ЕДИНИЦА
Хронология на събитията
ЦЕЛИ:

1. Да се разкрият възможностите на интерактивната платформа MozaBooк.
2. Да се изяснят:
-  причините за появата на кръстоносното движение; мотивацията на големи 

групи хора, поели към светите места по пътя на войната за вярата;
-  формиране представата за „другия“, икономическите и политически проме-

ни на Запад налагат кръстоносната идея; 
-  новите очертания на конфликта с ислямския свят.
3. Да се изгради представа за причините и последствията от кръстоносните по-

ходи.
4. Използване на MozaBooк.

елКа иВаноВа
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АКЦЕНТИ:
-  рицари и търговци – религиозна идея, предлог за печеливши търговски опе-

рации; катализатор за изграждане на специфични общества на рицарско-
монашески ордени.

КРИТЕРИИ ЗА УЧЕНИЧЕСКИ ПОСТИЖЕНИЯ:
Първо ниво – знания за кръстоносните походи.
Второ ниво – разбиране за кръстоносните походи и кръстоносната идея, осмисляне и 
обяснение позициите на участниците.
Трето ниво – приложение – анализ на картина, документ, изображение, хронологическа 
таблица, информация от ИКТ, MozaBook
Образци на мислене – кога, къде, как, защо, последици
Методи:
Аналитичен – при изясняване мотивите на отделните групи.
Оценъчен – при определяне целите на кръстоносните походи.
Обобщителен – при осмисляне последиците и резултатите от кръстоносните походи.
Основни акценти:

1. в мотивационно-ценностен аспект – войната и разрухата;
2. в теоретико-познавателен аспект – конфликтът между християнския запад и 

мюсюлманския изток и последиците от него;
3. в практико-приложен аспект – навлизане на феодалните отношения, белези 

на феодализация, новият ред (политически и стопански), установен в заво-
юваните територии; 

4. в ценностен-регулативен аспект – кръстоносните походи променят държа-
вите и живота на хората.

Образователни технологии:
• устни – беседа, разказ, обяснение;
• текстови – работа с исторически извори;
• нагледни – изображения, карти.

Дидактически средства – учебник по история и цивилизация за 8. клас на Хр. Матанов; 
книга за учителя.
Ценности: уважение, взаимност
Самостоятелна работа – стр. …търси се отговор на …
Необходими материали – работен лист, който следва учебното съдържание 
Предварителна подготовка – научно съобщение, работен лист
Умения и компетентности:

-  извличане и систематизиране на информация от писмени източници и изво-
ри;

-  за хронология;
-  за анализ;
-  за установяване на причинно-следствени връзки.

Приложение на елеКтронната ПлатФорМа MOZABO OK В оБУчението По иСториЯ и ЦиВилиЗаЦиЯ
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Ключови термини: кръстоносна държава, експанзия, религиозни войни.
Междупредметни връзки: География и икономика
Организационни задачи на урока: работа с карта, с документи, изображения, ИКТ, 
MozaBooк, с цел анализ по предварително зададени въпроси.

■ Какви са гледните точки за освобождението на Йерусалим на различните об-
ществени групи и сили в Европа през ХІ век?
1. Запознай се с текста от учебника, „Причини за кръстоносните походи“ стр. 69 и 
попълни:
европейски владетели
рицари 
византийски императори
италианските градове-републики
(Венеция, Генуа, Пиза)
селяните 

2. ПОПЪЛНИ:
КРЪСТОНОСЕН 

ПОХОД ПЪРВИ ВТОРИ ТРЕТИ ЧЕТВЪРТИ

ВРЕМЕ НА 
ПРОВЕЖДАНЕ

3. ПОПЪЛНИ:

ПОСЛЕДИЦИ ОТ КРЪСТОНОСНИТЕ ПОХОДИ

ПОЛОЖИТЕЛНИ ОТРИЦАТЕЛНИ

■ План   КРЪСТОНОСНИТЕ ПОХОДИ
1. Причини за кръстоносните походи:

-  Поява на кръстоносната идея;
-  1077 г. – селджукските турци завладяват Йерусалим; 
-  Какви са гледните точки за освобождението на Йерусалим на различните 

обществени групи и сили в Европа през ХІ век?
2. Съборът в Клермон и първият кръстоносен поход:

а/ повод за кръстоносните походи – призивът на папа Урбан ІІ;
б/ първи кръстоносен поход 1096–1099 г.
 -   първа вълна на селяните;
 -   втора вълна (успешна).

3. Следващите кръстоносни походи:
- какви други кръстоносни походи са организирани;

елКа иВаноВа
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- създаване на монашески ордени;
- значението на ІV-я кръстоносен поход за Югоизточна Европа;
- характер на кръстоносните държави.

4. Последици от кръстоносните походи.

ДОМАШНА РАБОТА
Представете си, че сте в Средновековието. Как бихте отразили събитията от позицията 
на:

-  византиец от Константинопол (как ще опишеш кръстоносците?);
-  кръстоносец, участвал в превземането на Константинопол, който пише пис-

мо до близките си в Западна Европа;
-  кръстоносец, който воюва за освобождението на Йерусалим.

Приложение на елеКтронната ПлатФорМа MOZABO OK В оБУчението По иСториЯ и ЦиВилиЗаЦиЯ
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ИнФорМаЦИонно-коМУнИкатИвнИте 
теХнолоГИИ (Икт) в образованИето по 

ИсторИЯ
Даниела Христова

Information and Communication Technologies (ICT)  
in еducation in History

Daniela Hristova

Abstact: This text draws attention to research the issue of the application of ICT in 
lessons of history and civilization 8.–10. class. Stands out is the importance of integration 
between curriculum content for the history and ICT. Presented is invariant model lesson with 
ICT applications and other tools for accessible learning process. Presents various tools of 
training aimed at affordable learning process.

Keywords: integration, computer, information technology, education, history, 
educational game

Образованието по история има важна роля за формиране на отношения, 
нагласи и усвояване на компетенции от младите хора. То съдейства и посред-
ничи за тяхното активно гражданско участие в социалния живот в условията на 
културно многообразие и глобализация.

Изучавайки историята се разкрива светът и животът на различни хора и 
цивилизации, живели преди нас, разбира се миналото, изследват се законите 
на обществото. Ц. Каснакова отбелязва, че изследването на миналите епохи не 
трябва да става сляпо, а творчески, като се прави задълбочен анализ на факти-
те, събитията и процесите чрез използване на обективни аргументи. Придоби-
тата по такъв начин информация се осмисля и запомня за по-продължителен 
период¹.

Стимулираната креативност на учениците с помощта на историческото 
образование значително развива самостоятелността на тяхното мислене. Зато-
ва в процеса на обучение по история е важно да се активизира задаването на 
въпроси, да се търсят отговори, да се провокира асоциативното мислене, да се 
открои диалогичността, което подпомага да се преборим с монотонността в 
учебния час и преобладаващото монологично изложение на учителя. Основ-
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ната идея за съвременното обучение е да научим учениците да знаят, но и все 
повече да могат. Чрез работата с историческите извори, илюстрациите и услов-
но-графичните компоненти в учебниците, както и с интерактивните методи ще 
разширим възможностите за емоционално въздействие върху ученика, за да го 
превърнем в откривател, а не в пасивен наблюдател и слушател². 

Приоритетна е ролята на учителя в генерирането на научна информация, 
но това не означава, че той е задължително да доминира. Учениците, съобразно 
своите интелектуални възможности, също така могат да генерират информа-
ция, тъй като растат в условия на информационни, мултимедийни и видеотех-
нологии. От друга страна, това създава все по-голяма трудност пред учителя 
да привлича тяхното внимание и да се запази тяхната познавателна активност. 
Осигуряването на високо ниво на ангажираност на учащите в процеса на обу-
чение по история предполага обезпечаването на комплексна, стимулираща и 
разнообразна учебна среда. Затова в съвременното обучение в 8.–10. клас по 
история и цивилизация присъствието на принципите за активно обучение и 
учене е изключително актуално. 

Персоналният компютър (като техническо устройство с универсално 
приложение) има все по-преобладаваща роля сред възрастните и учащите. Ма-
сово е използването на компютър за цялостната автоматизация на дейностите 
по подготовка, оформяне и отпечатване на текстове. Присъствието и използва-
нето на компютъра като автоматизирано и високотехнологично средство т.е. на 
информационните и компютърни технологии в съвременното училищно обра-
зование е наложително и категорично. Тези модерни образователни техноло-
гии се основават на идеите за автоматизирано обучение, които се стремят към 
индивдуализация на учебния процес и повишаване на неговата ефективност. В 
сферата на изследванията в областта на информационните технологии в обра-
зованието се включват следните основни проблеми:

• методически напътствия за създаване на умения у учениците в об-
ластта на информатиката, компютърната грамотност;

• приложение на технологии за обмен и обработване на информация в 
образователен контекст;

• определяне на границата между използването на компютъра като 
средство за игра и като инструмент за опознаване на реалния свят;

• методи за стимулиране на творческа дейност на учениците в проце-
са на обучение³.

инФорМаЦионно-КоМУниКатиВните теХнолоГии (иКт) В оБраЗоВанието По иСториЯ
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Бурното развитие на информационните и комуникационни технологии 
направи възможно все по-широко използване на индиректния тип информаци-
онни процеси в системата на образование4. Навлизането на информационно-
комуникативните технологии (ИКТ) в образованието и в живота на учащите 
предлага нова посока и динамика за подобряване на учебната среда в инфор-
мационна. Взаимодействието между ИКТ и историята в училищното обучение 
придава нов облик на организацията и провеждането на учебния процес, про-
меня нагласите на учениците за възприемане на знанията и въздейства върху 
отношенията учител – ученик. От ментор, наставник и безспорен авторитет 
учителят все повече ще се превръща в ръководител консултант (фасилитатор), 
който насочва и улеснява ученика по самостоятелния път към знанието5.

Приложението на принципа „нагледност“ има своята методическа уста-
новеност в обучението по история и успешно се съчетава с приложението на 
ИКТ. Предоставянето на информация чрез изображения напълно съответства 
на педагогическото изискване за нагледност в обучението. Чрез нагледността 
се създава у подрастващите интерес към знанията, обучението става достъпно, 
осигуряват се условия за непосредствен контакт с процесите, явленията, и чрез 
тях анализаторите им получават качествени усещания и възприятия, които по-
късно обработват логично и систематизират, увеличават се реалните представи 
(затвърждават се получените по-рано и се уточняват, допълват и разширяват). 
Нагледността успешно се съчетава със словото6. Като самостоятелна дейност 
наблюдението е целенасочено изучаване, проучване и изследване на действи-
телността, т.е. обективния свят... Като метод на организация изисква ясно и 
точно определяне на параметрите на наблюдавания теренен, веществен, изво-
ров паметник, предмет, обект или явление, събитие, процес7.

В педагогическия процес по история звуковото онагледяване има сво-
ето безспорно присъствие. Чрез съвремените възможности на ИКТ, то може да 
се осъществи чрез приложението VoiceThread. Това приложение е достъпно за 
потребителите на Интернет. С него могат да се създават звукозаписи и да се 
споделят коментари около наблюдаваните документи, снимки, диаграми и ви-
деоклипове. Погледнато от друг аспект с този начин на представяне на истори-
ческата информация се избягва притеснението да се говори пред публика. Из-
ползването на звукозапис в учебно-възпитателния процес по история обогатя-
ва възприемането и осмислянето на писмения исторически текст, подпомага 
по-лесното усвояване и запомняне на учебния материал чрез отразения фоне-
тичен обхват на човешкия глас с неговата емационална окраска, тембър и ин-
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тонация. Звуковото онагледяване възпитава в учащите устойчивост на внима-
нието и развива по-добре слуховата им памет.

Звуковото онагледяване в обучението по история е взаимосвързано с ви-
зуалното онагледяване. Днес в света на ИКТ някогашните учебни „диафил-
ми“, които представляват поредица от тематично подредени и логически свър-
зани диапозитиви във филмова лента са заместени от т. нар. „клипове“. Това 
не са просто свързани отделни картини и илюстрации, които да визуализарат 
развиваната тема, а съставни елементи на произведение, съставено в интернет 
пространството, което се създава от автора съобразно посвените цели. Най-
често при тяхното изработване в практика се използва приложението Animoto. 
Целта е те да бъдат кратки, по лесен и достъпен начин да се представи опреде-
лено събитие от изучавания материал с подходящ фон и музика. 

Съвременните информационно-комуникативни технологии предпоста-
вят възможност в процеса на обучение да се използват мултимедийни продук-
ти, които повишават степента на комуникативност. Компютърната (мултиме-
дийната) презентация през последните години намери широко приложение 
в педагогическата практика и заема водещо място при употребата на ИКТ в 
учебните часове. Нейната цел е да представи пред зрителите креативни идеи, 
теории, интересна информация, методи на работа и пр. Тя подпомага мотиви-
рането учениците за активна учебна дейност. Презентацията е и средство да се 
печели по-голямо доверие и уважение от страна на слушателите, тя е управлен-
ско умение и сигурен начин за постигане на целите, които човек си поставя8.

Съвременната структура на компютърна презентация пред публика изис-
ква спазването на три основни стъпки: 

1. интригуващ увод – привличащ вниманието;
2. аргументирано изложение – събуждащ интереса;
3. атрактивно заключение – запомнящ финал.
Трябва да се отбележи, че една презентация е добра, когато се намери ба-

ланса между съдържание, оформление и начин на представяне. Най-често из-
ползваната програма за направата на презентации е Power Point, но може да се 
използват интересните и безплатни уеб услуги и приложения за създаване на 
презентации като Prezi, Haiku Deck, Slideshare, SlideRocket и др.9

Мултимедийното представяне на учебното съдържание с присъствието 
на забавна, увлекателна и оригинална визия е начин да се провокира креатив-
ността и емоционалната и познавателна активност на учащите, което от своя 
страна води до по-добра ефективност на процеса на обучение. Когато използ-
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ваме нагледен дидактичен материал (снимки, илюстрации, карти, таблици, гра-
фики, текст и др.), визуалното представяне безспорно увеличава продуктив-
ността на обучението. 

В основата на презентацията стои комуникацията. Съвременният активен 
живот на човека се изпълва с многобройни възможности и предпоставки за пуб-
лична изява. Педагогическата практика по история нееднократно ни подсказва, 
че да се ангажира вниманието на учащите (публиката) и да се представи ус-
пешно предлаганата информация с помощта на презентацията не е никак лесно. 
Тя зависи както от увереността, желанието и волята за успех, убедително да се 
представят мисли и идеи, така и от добрата професионална подготовка и фор-
мирани умения за общуване на учителя с учениците чрез използаването на ИКТ. 
Колкото по-точен, умерен и адекватен е човек в общуването си, толкова повече 
успява в своята професионална дейност и в личните си дела да въздейства върху 
вземаните решения, да подпомага промяната и начина на мислене и възприятия 
на другите (своите възпитаници). 

Общуването като дейност подсилва учебния процес по история и чрез 
прилагането на педагогическата игра. 

Играта е неизменна част от живота на децата, младежите и възрастни-
те. Тя е социално–психологически феномен и явление, извеждан от рамките 
на времето и обществената среда, с характерна историческа изменчивост под 
влиянието на социокултурните явления. Проблемът за ролята и значението на 
играта в живота на хората и досега се счита за неразрешен, независимо от мно-
гото научни трудове, посветени на тази проблематика. Играта се проучва, из-
следва и разработва от много науки като математика, философия, история, кул-
турология, социология, етнология, педагогика, психология и други. 

Педагогическата игра, реализирана като съвместна или екипна игра, 
създава условия за единство и съгласуване на действията на играещите. В игра-
та те влизат в активно взаимодействие, овладяват достойни принципни поло-
жения за съвместна дейност. Тя изпълва живота им, претворява го и го осмисля 
по нов начин, прави го по-жизнен, емоционален и творчески активен. Също 
така подпомага самостоятелното формиране, развиване и реализиране на тях-
ната индивидуалност чрез различните проявления на темперамента, характера, 
уменията, поведението, комуникативността, житейския опит, отношение към 
другите и нравствено-личностните качества10.

Компютърната игра в обучението по история е полезна и забавна. В 
Интернет пространството има най-различни приложения, с които могат да се 
създадат различни компютърни игри. Такъв пример е играта „Kahoot!“. Това е 
свободна компютърна игра, за която не се заплаща.
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Необходим е достъп до Интернет и учениците могат да играят през теле-
фона. Разучаването на играта изисква запомняне и точно спазване на игровите 
правила, за да приложат на практика учениците овладените знания и умения. 
Подготовката и реализирането на педагогическата игрова дейност в учебния 
час по история изисква учителят да си направи профил в официалния сайт на 
играта. След това формулира въпросите като дава право на избор на играещия 
от три или четири отговора. Определя и фиксира времето за отговора на всеки 
въпрос и нейното изпълнение, за което трябва да отговори играещия на всеки 
въпрос. Най-интересното е, че отговорите не са с букви, а геометрични фигури 
в различни цветове и играещите трябва да съобразят верния отговор и с оп-
ределената фигура и цвят, т.е. трябва не само знания, но бърза мисъл и добра 
координация. След като приключи играта, тя автоматично отчита колко са пра-
вилните отговори и показва класацията на най-бързо дали правилния отговор.

Използването на ИКТ в часа по история не бива да бъде самоцелно, а 
чрез подбрани модели, които да улесняват учебно-познавателната и възпита-
телна дейност. Необходимо е да бъде пряко свързана с темата на изучаваното 
учебно съдържание. Предложените програми и инструменти намират широ-
ка приложимост в учебните часове по история и цивилизация в гимназиалния 
училищен етап на образование. 

Представен е инвариантен модел на евристичен урок с приложение на 
ИКТ за по-достъпно усвояване на нов учебен материал в 9. клас по учебния 
предмет история и цивилизация по учебника на издателство „Просвета“ с ав-
тори Пл. Павлов, Ал. Николов и М. Босева.

„Всекидневието на средновековните българи“ е темата на открития урок 
пред ученици и родители по „История и цивилизация“ в ПГПАЕ „Гео Ми-
лев“ – гр. Бургас. Инициативата е продължение на дейностите по проект № 
2015-1BG01-KA101-013855 „Изграждане на институционален капацитет за 
училищно менажиране и вътрешно инспектиране и модернизиране на обуче-
нието по чужд език чрез употребата на ИКТ в класната стая“. 

Тема: Всекидневието на средновековните българи
Клас 9. Училище: ПГПАЕ „Гео Милев“ – гр. Бургас

Използван учебник: „История и цивилизация“ 8. клас. Изд. „Просвета“ с 
автори Пл. Павлов, Ал. Николов и М. Босева.

Тип на урока: евристичен 
Цели за ученика: 
 Разказва за живота на хората през Българското средновековие.
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 Описва делниците на хората в тази епоха.
 Представя празниците в бита на средновековните българи.
Умения:
 За съставяне на текст и представяне на паметници на културата.
 За четене и анализ на информация от различни източници.
 За работа с ИКТ.
Методи: мозъчна атака, групова работа, дискусия, педагогическа игра, 

обяснение.
Средства на обучение: исторически текстове, работен лист, илюстра-

ции, ИКТ инструменти – VoiceThread, Animotо, Power Point, Kahoot!.
Самостоятелна работа: групова
Конструиране на устен и писмен текст въз основа на съпоставяне на ин-

формации от различни източници.
Ход на урока
Събуждане на интереса:
Събуждането на интереса се осъществява чрез метода „Мозъчна атака“. 

Учениците трябва да посочат как са живеели хората през Средновековието. 
Учителят записва идеите на дъската и обобщава, че животът на хората, се опре-
делял от природните условия и общественото положение.

Обявяване темата на урока:
„Историята не е само факти и събития. Тя е памет, памет за миналия жи-

вот. Не само за царете и тяхното управление, за великите пълководци, печели-
ли славни битки. Историята разказва за живота на хората, за радостите и мъки-
те, за делниците и празниците им. Днес ще се запознаем с всекидневието на 
средновековните българи“. 

Учителят записва темата на дъската: Всекидневието на средновековни-
те българи.

Обосновавайки темата, учителят изтъква, че в хода на урока ще се объ-
рне внимание на някои паметници на културата като средновековните българ-
ски градове Червен и Средец.

Дейност 1: Приложение на мултимедиен продукт за българските сред-
новековни градове Червен и Средец.

► Представяне на мултимедиен продукт, осъществен на програмата 
VoiceThread за средновековния град Червен.

Задача 1: След като чуят аудиозаписа е необходимо да отговорят на въ-
просите в работния лист. (Време за работа: 4 мин.) Отговорите на учениците 
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се проверяват от учителя. Преподавателят обобщава развитието и положението 
на гр. Червен, като стопански и духовен център на Второто българско царство.

► Представяне на мултимедиен продукт, осъществен на програмата 
VoiceThread за средновековния град Средец.

Задача 2: Учениците трябва да прочетат документ от учебника, свързан 
с гр. Средец, и да отговорят на въпросите в работния лист. Учителят обобщава 
резултатите от изпълнената задача в часа.

► Преподавателят дава думата на ученик от класа, който да представи 
мултимедиен продукт, реализиран с програмата  Animoto на тема: „Делниците 
на хората“.

Задача 3: Да се опише какъв е бил животът на селяните. Описанието 
се извършва на работния лист. (Време за работа: 3 мин.) След  приключване 
на работата се обсъжда и анализира развитието на средновековните български 
градове, села и живота на хората в тях. 

Дейност 2: Непрекъснато писане на текст.
Задача 1: След като се представи презентацията на тема: „Празници и 

забавления“, учениците е необходимо да отговорят писмено на въпроса: „За 
какво служел ловът на аристокрацията и на бедните?“  (Време за работа: 5 
мин.) По предложение на учителя някои от учениците прочитат своя текст.  

Обобщаване темата на урока: 
След приключване на работата по учебната задача, учителят извършва 

цялостно тематично обобщаване на урока. 
Дейност 3: В края на часа учениците играят играта „Kahoot!“.
Задача 1: Учениците е необходимо да посочат верния отговор на зададе-

ните въпроси. 
В края на учебния час е проведено емпирично изследване с 27 родители 

и 28 ученици. Приведените и анализирани резултати от анкетното проучване 
нямат претенцията да са представителни за страната. Те по-скоро очертават 
тенденциите за начина на възприемане и усвояване на учебното съдържание 
чрез използването на ИКТ като средство на обучение по история. 

Резултатите са следните: родителите посочват 52,6% отлична степен на 
удовлетвореност от учебния час и 94,7% смятат, че е удачно приложението на 
ИКТ при обучението на учениците по история. От учениците (44%) са хареса-
ли всички дейности по време на учебния час и по-лесно са усвоили и запомни-
ли учебното съдържание, отнасящо се до историята на средновековните градо-
ве и животът на българите в тях (32%), за делниците (30,2%), празниците и за-
бавленията на хората (30,2%). 
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Това дава основание да се твърди, че приложението на ИКТ в урока по 
история и цивилизация в гимназиалния етап на образование успешно подпома-
га методическата работа на учителя в процеса на обучение. 

Нещо повече – прилаганите ИКТ инструменти и приложения не изискват 
допълнителни финансови и скъпоструващи материални средства. Основопо-
лагащо е създаването на оптимални условия за педагогическо взаимодействие 
между учител – ученик и учител – група (клас) в учебния процес, като се от-
кроят основните въпроси, свързани с приложението на ИКТ в подбора на учеб-
ното съдържание и прилагане на различни приложения:

–  стимулиране на самостоятелното творчество на учениците;
–  активизиране на мисловно-емоционалното им състояние в процеса 

на общуване и при вземане на решения в работа в групи;
–  усвояване способи за отразяване на действителността;
–  обогатяване на житейския им опит;
–  проява на собствено критично отношение;
–  придобиване на личен социално-комуникативен опит;
–  даване или искане на съвет, мнение, информация, преди и по време 

на работата в групи;
–  ориентация в съдържанието на изучавания текст;
–  подпомагане на познавателната им самостоятелност;
–  чувство за отговорност в дълга им към ближния (съученика);
–  проява на солидарност и взаимопомощ;
–  следване на логиката от най-познатото към най-непознатото;
–  разбиране на мотивите за поведението на героите от изучавания текст 

и смисълът в развоя и хронологията на историческото съдържание.
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„чУХ И забравИХ. вИдЯХ И запоМнИХ. 
прежИвЯХ И разбраХ“

Борислава Петрова

„I heard and I forgot. I saw and remembered.  
I experienced and understood“

Borislava Petrova

Abstract: House museum „Ivan Vazov“ in Sopot is a cultural monument of national 
importance. Since 2014 the museum manage three other cultural and historical sites – Girls 
(Radino) school, Еthnographic and craft center and Grandpa Stoyanov`s mill. Various edu-
cational programs and work with the young generation to inculcate in them patriotism, dili-
gence and piety occupy a large part of the museum. The objectives of the museum are achiev-
ing continuity between generations, promotion of Bulgarian literature and traditions as part 
of world cultural heritage; revival, regeneration and preservation of crafts and traditions 
in Sopot; promotion of the museum institution among students. At the beginning of the XXI 
century museum in the city of Vazov modernize its activity, change their priorities and grew 
from a repository of cultural heritage in the cultural, entertainment and educational center.

Key words: House museum „Ivan Vazov“, Girls (Radino) school, Еthnographic and 
craft center, Grandpa Stoyanov`s mill, activity, priorities, educational programs, cultural 
heritage, crafts, traditions, museum, revival

Къща музей „Иван  Вазов“ в Сопот е паметник на културата от национал-
но значение. От 2014 г. музеят стопанисва още три културно-исторически обе-
кта в града на Вазов – Девическото (Радино) училище, Етнографски и занаят-
чийски център „Сопотски еснафъ“ и Дядо Стояновата воденица. Голяма част 
от дейността на музея заемат различните образователни програми и инициати-
ви, целящи да възпитат у подрастващото поколение родолюбие, трудолюбие и 
благочестие. 

Сред целите на музея са постигане на приемственост между поколения-
та; популяризиране на българските литература и традиции като част от светов-
ното културно наследство; възраждане, съживяване и съхраняване на занаяти 
и традиции в град Сопот; популяризиране на музейната институция сред уче-
ниците.
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Връзката училище – музей е много динамична и  постоянно развиваща 
се. Музейната педагогика е приоритет за съвременните музеи. Модерният му-
зей е този, който стикова стандартите на сериозния образователен процес със 
специфичния музеен език и неговите неизчерпаеми възможности да стимулира 
творчество в свободна обстановка, като свободен личностен избор и под форма 
на забавление1.

Къща музей „Иван Вазов“ залага на образователните програми като на 
средство, повишаващо авторитета на институцията и променящо закостенели 
представи. Екипът на музея се стреми да превърне музейните обекти в Сопот 
в полезно и достъпно място, което дава възможности за по-добро усвояване на 
учебния материал, за разширяване на кръгозора, за информирано поведение в 
социална среда, а също и за забавление.

Музеите не са образователни институции от класически тип. Преди всич-
ко те са специфични публични институции с главна мисия грижата за опазване 
на културното наследство. Точно това им дава многообразни възможности за 
развиване на собствен образователен потенциал, предназначен за разнообраз-
на по профил и интереси музейна публика.

Музеите имат свободата да избират собствена тематика за образовател-
ната програма, да използват пряко специфичните музейни средства, да осъще-
ствяват образователен процес в извънучилищни условия, да онагледяват или 
„разиграват“ образователни ситуации и т.н. Тези предимства, и особено не-
задължителният и неформален характер, даващ право на избор на публиката, 
прави музеите привлекателни и търсени като съвременно културно простран-
ство с цел обучение2.

Образованието в музея допълва и разширява познанията на учащите се, 
обогатява естетическите им усещания и творческите заложби. То е свързано 
с културно-историческото наследство, въздейства и работи за отношение към 
историята, националната идентичност, културните ценности; помага за из-
граждането на родова памет и отношение към роден край; възпитава толерант-
но отношение към различието, независимо дали се отнася за етноси, религии, 
съсловия или възрасти. Това се случва чрез общуване с експонати, с помощни 
музейни материали и с участието на музейните специалисти. На преден план 
излиза ролята на музейния педагог – предизвикателствата са големи, очаквани-
ята към него от страна на публиката – също. В музея на Вазов длъжността „му-
зеен педагог“ съществува от няколко месеца.
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Подготвените уроци за ученици са съвместен продукт на музейни специ-
алисти и педагози. Връзката с представителите на училището е устойчива и 
многопосочна. Сред интересните образователни инициативи на къщата музей 
в Сопот са „Снимка за споменъ“, „Сцени от Вазов“ – флашмоб на ученици 
от СУ „Иван Вазов“, гр. Сопот, както и организираната занимателна томбола 
„Страници от миналото“. 

Чести са и откритите уроци по родолюбие не само в музея, но и във 
всички обекти в града на Вазов. Те се простират и извън пределите на страна-
та ни. По покана на г-жа Ева Иванова – директор и издател на „Българският 
вестник“ в Кипър, се осъществи съвместната инициатива на вестника и Къща 
музей „Иван Вазов“ в Сопот „Урок по родолюбие за малки и големи“. 

Специално за 1 ноември екипът на музея предлага образователната ини-
циатива „Ден на народните будители“. Програмата, насочена към ученици на 
възраст 7–10 години, цели усвояване на знания за народните будители, за но-
вобългарското училище и ролята му през Възраждането. Провежда се в рамки-
те на два учебни часа в Радиното (Девическо) училище в гр. Сопот.

Часът се открива с химна на народните будители. Музейните специали-
сти, облечени във възрожденски облекла, провеждат обучение по възрожден-
ска грамотност и правопис, включващо писане на пясък, писане на дъски с ка-
лем и като трети етап – с мастило и перо. Създаден е клип за народните буди-
тели, просветното дело и методите на обучение през Възраждането, който уче-
ниците гледат преди началото на урока. 

За четвъртокласниците се организира забавно-образователна игра 
„Пъзел“. Участниците са разделени на три отбора от по шест деца. Снимки на 
трима народни будители (Паисий Хилендарски, Иван Вазов, Неделя Петкова) 
са разделени на части и скрити в училището. Целта е всеки отбор да намери 
и сглоби пръв снимката на съответния будител, която е получена чрез жребий. 
Мероприятието завършва с изпълнение на стихове и възрожденски песни. По 
време на втория учебен час се провежда викторина и се проверява степента на 
наученото. Втората задача е направата на картина/колаж на тема: „Народните 
будители и аз“.

От 2013 г. в музея действа и кръжок „Млад екскурзовод“ с две групи 
ученици – от начален и от прогимназиален курс. Идеята на кръжока е запо-
знаване на подрастващите с дейността на музейните работници и възможност 
учениците да се изявяват като екскурзоводи. Курсът завършва с раздаване на 
дипломи и екскурзия.
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В музея се организират и множество викторини и конкурси за учениците. 
През 2014 г. къща музей реализира своята идея за национален ученически кон-
курс. В конкурса, озаглавен „Вазовата България“, участват деца от различни 
краища на България. С творческите си изяви пред журито на музея те доказват, 
че българският дух е жив. 

Конкурсът се радва на голяма популярност. В него децата на България и 
българчетата, живеещи извън пределите на родината, имат възможност да се 
изявяват без да бъдат ограничавани само в едно направление. Целта на конкур-
са е да засили интереса на младото поколение към творчеството на Иван Вазов, 
да обогати познанието за историческите личности и приноса им в развитието 
на България, да засили патриотичното възпитание, както и да популяризира и 
повиши нивото на интереса у учениците към рисуването, музиката, рецитаци-
ята, драматизацията и фотографията.

На образователните програми залага и Етнографският център в Сопот. 
В „Сопотски еснафъ“ е основана детската школа „МайсторЧета“, в която со-
потските майстори безвъзмездно обучават деца в своите занаяти. В школата 
се изучават миниатюрна дърворезба, металопластика, дървопластика, пиро-
графия, иконопис и тъкачество (на пана). Учениците на възраст между 8 и 14 
години се запознават с технологията на изработването, видовете инструменти, 
използваните похвати в миналото и сега. Всички занимания в работилниците 
са разделени условно на отделни цикли на обучение, като след всеки цикъл, на 
тържествена възрожденска церемония, завършилите успешно нивото си Май-
сторЧета, получават грамота за преминатия курс по съответния занаят. Инте-
ресът на децата е огромен, до момента са обучени и „дипломирани“ над 150 
сопотски малчугани3.

Местните художници и занаятчии продължават да обогатяват български-
те традиции, като се стараят да оставят занаята жив, за да не се прекъсва лини-
ята на приемствеността.

През летния сезон в Етнографския център се организират занимания по 
занаяти за деца – гости на града. 

Демонстрациите и различните възстановки на народни традиции са също 
форма на музейна дейност и успешна комуникация с публиката. 

Етнографски и занаятчийски център „Сопотски еснафъ“ често е посеща-
ван от възпитаниците на детските градини и началните класове от града на Ва-
зов. Тук те се запознават с различни традиции и народни обичаи. Правят мар-
тенички, боядисват яйца, снимат се клипове за различните празници. 
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Целогодишно се провеждат и часове по изобразително изкуство, които 
съдействат за развиване у младежите творческа фантазия и креативност. Тех-
ните творби се излагат в постоянна изложба за детско творчество в Етнограф-
ски център – Сопот.

В Етнографския център е разработена и образователната програма „На-
родните занаяти в миналото и днес“, чиято цел е усвояване на знания за раз-
витието на българската култура през епохата на Възраждането, приемственост 
между поколенията, популяризиране на старите занаяти като част от българ-
ското културно наследство, представяне на собствено разбиране чрез констру-
иране на кратки текстове, утвърждаване на нагласи за уважение на българското 
културно-историческо наследство. 

Образователните програми имат за цел да обогатят познанията на учени-
ците за българския бит и култура, занаяти и традиции. Чрез един по-различен, 
забавен и развлекателен начин, те изграждат трайни и задълбочени знания в 
областта на българската история. Всички образователни програми в музея на 
Вазов са подчинени на мисълта на Конфуций: „Чух и забравих. Видях и запом-
них. Преживях и разбрах.“ 

Програмата е насочена към ученици на възраст между 12 и 14 години. 
За целта е важно учителят по история и цивилизация да посети предварител-
но Етнографски и занаятчийски център „Сопотски еснафъ“ и да консултира с 
музейните специалисти конкретни идеи за самостоятелната дейност на учени-
ците. Уточнява се времето и организацията на посещението – последовател-
ност на движението на учениците в залите, мястото на общите дейности, анга-
жиментите на музейните специалисти към самостоятелната работа на децата. 
Провежда се и среща между музейните специалисти, учителят и майсторите от 
Сдружение „Сопотски еснафъ“ за уточняване на ангажираността на майстори-
те. Подготвят се необходимите материали за урока. 

Учениците се запознават с експозициите, представящи бита на бълга-
рите през епохата на Възраждането. Обикновено те са разделени в две групи. 
Първата група разглежда първата къща от комплекса, представяща селския бит 
на района. По същото време втората група се запознава с градския бит в дру-
гата къща. Задачата на учениците е посредством работни листи да представят 
наученото пред своите съученици. По време на втория урок майсторите от „Со-
потски еснафъ“ запознават учениците (разделени в три групи) с три занаята – 
металогравюра, дърворезба и тъкане. Под вещото ръководство на майсторите 
учениците сами изпробват наученото. Третият урок е в училище и учениците 
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имат за задача да напишат съчинение или да изготвят презентация, представяй-
ки наученото и споделяйки своите впечатления от преживяното4.

Приоритет за музея е работата с деца в неравностойно положение. Об-
разователната програма „Народните занаяти в миналото и днес“, с нужните 
корекции, се прилага и сред децата от Комплекса за социални услуги в Сопот. 
С изработените от тях изделия се организира благотворителен базар, на който 
те са продавани, а средствата отиват за нуждите на Комплекса. 

За децата със специални потребности е и образователната програма „Ва-
зов отново „народен“, е разработена въз основа на стратегиите за образовател-
на интеграция на децата със специфични проблеми и дава възможност на тези 
специфични групи да получат шанс за качествено и достъпно образование. 
Програмата се основава на общоприетите ценности и принципи, произтичащи 
от Конвенцията на ООН за правата на децата и от законодателството на Репу-
блика България. Колективът на музея иска да възстанови Вазов като „народен“ 
още веднъж, чрез приобщаване и на тези целеви групи, на които е физически 
невъзможно да посетят музея и да се потопят в атмосферата в най-българския 
роман „Под игото“. Сред целите на програмата са съхраняване на българския 
дух и заветите на дядо Вазов, възпитаване в родолюбие, интегриране на учени-
ци със специални потребности, подпомагане развитието на талантливите деца 
в социалните домове5.

Интересна бъдеща инициатива на музея е „Осинови обект на култура-
та“, насочена към опазване на културно-историческото наследство в Община 
Сопот и към предаване на знание от поколение на поколение в тясна връзка с 
националното ни достойнство, духовност и традиционни български ценности. 
Инициативата предвижда дадена фирма, организация (в това число училище 
или клас) или частно лице да поеме част от поддържането на някои от култур-
но-историческите обекти в града. „Осиновителят“ ще се грижи, поддържа, об-
лагородява площите около обекта. По този начин, освен че ще се популяризира 
културно-историческото наследство, ще се обогати познанието и ще се засили 
интересът на подрастващите към историята на родния край.

Музеологията прилага конкретен подход към проблематиката „музей – 
образование“, като разделя това направление в няколко главни полета: „фор-
мални образователни програми“ (принципно погледнато, музеите предлагат 
„неформално обучение“, което е извън класни стаи и аудитории, без изпит 
и оценки). Тук се вземат предвид специални музейни програми, планирани 
и разработени така, че да допълват учебните програми на училища, колежи, 
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университети; те включват уроци в музея, предназначени за всички училищни 
нива, лекции и теоретични учебни курсове, главно за гимназиален и послед-
ващи курсове; специализирани аудио-визуални програми; семинари и специ-
ални курсове за учители; индивидуална подготовка за учители; публикации, 
свързани с музейните образователни програми за учащи се. Съществуват още 
„неформални“ и „неофициални музейни образователни програми“. 

За да бъде пълноценно проведен, музейният урок (или занятие) подлежи 
на методическа подготовка, както всеки друг урок. Първо, избира се тема, съо-
бразена с основния материал по история и цивилизации в българското учили-
ще, а също в известна степен с характеристиката на региона. Проучва се пред-
варителната подготовка и очакванията на обучаемите, което е доста трудно, 
а с техния ръководител е задължително. Изборът на типа урок се уточнява с 
ръководителя на групата, но всъщност в голяма степен зависи от типа учили-
ще. Задължително се определят целите и задачите на урока, предварително се 
набелязват план и списък на педагогическия и дидактически инструментари-
ум, който ще бъде използван. Накрая се определят очакваните резултати, тясно 
свързани с поставените цели и задачи и с общия профил на групата6.

Основното преимущество на музея е „онагледяването“ на уроците по 
история от максимално близката и естествена на тях среда, т.е. от музея като 
хранилище на веществени ценности. Всепризнат факт е, че „нагледността“ 
като образователен и възпитателен подход дава най-висок процент на усвоя-
ване на знания и умения. Постига се оптимално съприкосновение на учебен 
материал по история с предмет, снимка, документ, карта, схема и т.н., илюстри-
ращи даден исторически факт, изложени в експозицията на музея или времен-
на изложба, а по съвременните стандарти – извадени специално за урока от 
фондовете и ателиета на реставратори и изследователи. Общувайки по такъв 
начин с историята, учениците не възприемат и изучават материала механично; 
те са включени в един интерактивен процес, с ангажиране на различните сети-
ва, с осмисляне и изпълнение на друг тип задачи, което всъщност прави про-
цеса на обучението траен и ефективен. Затова не без основание някои педагози 
наричат музеите „другото училище“7.

В теорията е прието, че интерактивните методи в образованието спо-
магат „човек да запомни това, което извършва“, в което „откривателство“ той 
самият участва; при комплексните методи се задействат всички канали на 
възприятието – логично-аналитичен, психомоторен, чувствен. При прилагане-
то на въпросните методи се залага на разгръщане активна мисловна дейност у 

БориСлаВа ПетроВа
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учениците, включени в урока; изграждане на умението за ориентиране в исто-
рическите събития – чрез разпознаване на музейни експонати и работата с тях; 
преосмисляне на националната история чрез историята на родния край и об-
ратно – на историята на територията и на региона в контекста на националната. 

Всеки музей търси своите специфични педагогически формати – в зави-
симост от собствения профил и профила на територията, на която работи. Но 
при всички случаи се залага на интердисциплинарен, широко мащабен подход 
от гледна точка на територии, хронологичен и тематичен обхват.

Към перспективите за развитие на Къща музей „Иван Вазов“ са: работа 
по европейски проекти; материално и техническо оборудване на музейна биб-
лиотека с цел превръщането ѝ в специализирана с широк кръг на дейности; 
структуриране на отдел, който да инициира, разработва и реализира политика-
та на къщата музей в областта на музейните образователни програми, проекти 
и инициативи; финансово и организационно обезпечаване за възстановяване 
практиката на комплексните експедиции; отваряне на фондовете за работа със 
съхраняваните в тях културно-исторически ценности от страна на желаещи 
специалисти, студенти, ученици; нова експозиционна политика – експозици-
ите трябва да са по-достъпни, по-атрактивни и разбираеми за всички групи 
посетители. Образователните програми включват провеждането на учебни му-
зейни игри, музейни ателиета с практическа насоченост, илюстриране и овла-
дяване на конкретни практики, занятия, умения; възстановки на традицион-
ни празници и обреди с детски и самодейни състави. Дизайнът на изложбите, 
поставянето на етикети и информационни табла, организирането на турове и 
ученически посещения, създаването на курсове за преподавателите и използва-
нето на различни инструменти за дигитализация, са едни от средствата, около 
които музеите могат да изградят образователните си дейности. 

Модернизирайки и разширявайки спектъра на своята дейност, променяйки 
облика си в съответствие с новите вкусове и интереси на публиките, музеят в 
Сопот чертае перспективите да привлича и възпитава все повече потребители 
и да ги превръща в приятели и съмишленици на своята мисия – да бъде в 
услуга и полза на цялото общество. В началото на XXI в. музеят в града на 
Вазов модернизира своята дейност, като пренарежда приоритетите си и се 
превръща от хранилище на културно наследство в културен, развлекателен и 
образователен център. 

„чУХ и ЗаБраВиХ. ВидЯХ и ЗаПоМниХ. ПрежиВЯХ и раЗБраХ“
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УченИческа арХеолоГИческа Школа  
прИ проУчването на средновековна крепост 

„рЯХовеЦ“, гр. Горна орЯХовИЦа, през 2016 г.
Илиян Петракиев

Students’ Archaeology School during the research of the 
mediaeval fortress „Ryahovets“ in Gorna Oryahovitsa

Iliyan Petrakiev

 Abstract: Here is presented The Archaeology School of the mediaeval fortress 
Ryahovets with students from the Secondary Schools „Georgi Izmirliev“and „Vicho 
Grancharov“ from Gorna Oryahovitsa that took place in 2016. The educational activity is 
organized in 3 phases. 

The first stage is accomplished  in a real archaeological environment of a multi-
layered place with a field treatment of the found materials and ends with the awarding of a 
certificate. 

In the second stage is included the work in a museum for cleaning and initial 
processing of the artifacts and the ceramic materials. 

As a third stage is organized a statistical processing of the entire materials. A curriculum 
used for the students’ classes for the three stages is prepared.   A part of the working process 
is presented at the traditional exhibition dedicated to the archaeological excavations of the 
fortress „Ryahovets“ in 2016 at the Historical Museum in Gorna Oryahovitsa. The outlook 
and the challenges for future development of the Archaeological school and the eventual 
options to make it an international one is presented too.

 Key words: Archaeology School, Gorna Oryahovitsa, Ryahovets, excavations 

Крепостта „Ряховец“ се намира на около 7 км северно от столичния 
Търновград и на 3 км западно от град Горна Оряховица, върху северните скло-
нове на Арбанашката планина (Обр. 1). 

Названието „Ряховица“ според някои изследователи произлиза от думата 
„орех“, а според други – от персийската дума „рах“ (път, друм). Наименова-
нието на крепостта е достигнало до нас благодарение на няколко историчeски 
извора. Най-ранните писмени сведения се срещат в „История“ на византийския 
хронист Георги Пахимер. Описвайки събитията след битката при р. Скафида 
(Факийска река), авторът споменава крепостта „Ряхово“ и нейното умалител-
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но име „Ряховица“. Другото упоменаване на крепостта е в поемата на Михаел 
Бехайм от 1460 г. В нея е описан походът на полско-унгарския крал Владислав 
ІІІ Ягело в българските земи през 1444 г. и превземането на „замъка Рахауч“. 

Пръв, който локализира топонима „Рахауч“ със средновековната крепост 
Ряховица, е Константин Иречек. Първото подробно описание на крепостта е 
дело на Карел Шкорпил, като той я нарича „Кале пещерите“. Авторът посочва 
и особено важното значение на крепостта за защита на средновековната столи-
ца Търновград.

Археологически проучвания на крепостта са проведени в периода 1985–
1991 г. Те са ръководени от доц. д-р Й. Алексиев, доц. д-р И. Бъчваров и проф. 
д-р Х. Вачев. Организирани са в два сектора: 1 – крепостни стени (главна пор-
та, източна и западна крепостни стени, северна и западна порта, северна бойна 
кула) и 2 – южно подножие на крепостта. 

През 2015 г., след 23 годишно прекъсване, разкопките са подновени от 
екип в състав: научен ръководител Илиян Петракиев (Регионален историче-
ски музей – Велико Търново) и зам.-ръководител Мая Иванова (Исторически 
музей – Горна Оряховица). Научен консултант е проф. д-р Хитко Вачев. Ор-
ганизирани са в 3 сектора: югоизточна порта, северна порта и вътрешна част 
на крепостта. Целта на проучването е изясняване на строителните етапи на 
фортификационните съоръжения и прецизиране на стратиграфията на обекта1.

През 2016 г., по време на втория археологически сезон, се проведе и Уче-
ническа археологическа школа с деца от средните училища в гр. Горна Оряхо-
вица. Инициативата за провеждането ѝ от страна на проучващия екип бе под-
крепена от Община Горна Оряховица и Исторически музей – Горна Оряховица. 

илиЯн ПетраКиеВ

Обр.1. Локализация на средновековната крепост „Ряховец“, гр. Горна Оряховица
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Идеята за Ученическата археологическа школа всъщност е следствие на 
неуспешните ми опити за създаване на Учебен музей към структурата на Реги-
онален исторически музей – Велико Търново. Поради ред причини тази идея 
остава неосъществена до момента, а и няма основание да считам, че ще бъде 
успешно реализирана в близко бъдеще. Желанието за използване на учениче-
ския потенциал и възможностите, които предлагат музеологията и в частност 
археологията, за реализиране на съвместна образователна инициатива, намери 
израз в опита за провеждане на Ученическа археологическа школа.   

Сред причините за превръщането на археологическия обект в учебна 
школа е и желанието на екипа ни младите хора да се докоснат и участват в раз-
криването на своето минало и да придобият по този начин усещането за исто-
рическа и културна принадлежност. От друга страна, интерес за самите нас 
представлява и погледът на учениците върху археологическия обект, разкри-
ваните артефакти и тяхната интерпретация. Не на последно място е и фактът, 
че изучаваните в училищата исторически текстове биха били по-разбираеми 
и приемани след участие в процеса на проучване на археологически обект и 
съответно получените нови исторически данни. 

Повод за реализирането на тази наша идея се оказа разработеният от 
Историческия музей в Горна Оряховица модел за работа с деца под формата на 
„Семейни съботи“ в музея. Разширяването на обхвата на тази инициатива и по-
пуляризирането на археологическия обект сред местната общественост доведе 
до спонтанен интерес към разкопките още през първия сезон през 2015 г. На-
правените няколко семейни посещения по време на проучването и самоиници-
ативното включване на децата в археологическата работа провокира желанието 
на екипа да превърне тази инициатива в учебна и образователна практика. Под-
крепата от страна на Община Горна Оряховица при подготовката и реализира-
нето на идеята за т. нар. от нас „Ученическа археологическа школа“ доведе до 
осъществяването ѝ през втория археологически сезон през 2016 г.

За целта беше разработена специална програма за провеждане на обуче-
нието, включваща две анкетни карти и работен лист, с които да се реализират пе-
дагогическите цели от първия етап на археологическата школа (Приложение) 2. 

Осъществяването на Ученическата археологическа школа се състоя в два 
последователни вторника, като дните за провеждане бяха съобразени с учебния 
процес. Общо участниците бяха: 16 деца от СУ „Вичо Грънчаров“ от 6., 9. и 11. 
клас и 10 от СУ „Георги Измирлиев“ от 9. и 10. клас. За по-голямо удобство при 
провеждането на полевата работа и работата с откритите материали участни-
ците бяха разделени на две групи на ротационен принцип (Сн. 1–4). 

УченичеСКа арХеолоГичеСКа ШКола При ПроУчВането на СредноВеКоВна КреПоСт „рЯХоВеЦ“...
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Част от находките бяха нарисувани от учениците в мащаб 1:1, като изо-
браженията станаха част от изложба, посветена на археологически сезон 2016 
г. в експозицията на Исторически музей – Горна Оряховица. В процеса на ра-

Сн.1. Полева обработка и рисуване на 
археологически материал на крепостта 

„Ряховец“ – ученици от СУ „Вичо 
Грънчаров“, гр. Горна Оряховица

Сн.2. Проучване на част  
от подпорна тераса  

на крепостта „Ряховец“ –  
ученици от СУ „Вичо Грънчаров“, 

 гр. Горна Оряховица

Сн.3. Попълване на полева инвентарна 
книга от археологическото проучване  

на крепостта „Ряховец“ –  
ученици от СУ „Георги Измирлиев“,  

гр. Горна Оряховица

Сн.4. Етап от археологическото 
проучване на западната порта  

на крепостта „Ряховец“ –  
ученици от СУ „Георги Измирлиев“,  

гр. Горна Оряховица

илиЯн ПетраКиеВ



237

бота на терен се установи, че участието на разнородни по възрастов състав 
ученически групи не пречи на поставените цели и задачи, а напротив, спомага 
за развитието на отговорност сред по-големите младежи. Това се проследява 
най-добре при поставянето на колективни задачи, като разкопаване на работна 
площ и обработка на масов материал, и най-вече при самостоятелното им при-
движване до и от археологическия обект, отстоящ на около 4 км от центъра на 
града, като част от пътя е през доста трудна и опасна местност. 

Имайки предвид европейските тенденции в развитието на археологията 
като колективна наука, имаме основание да твърдим, че подобен подход е уда-
чен за формирането на съответни качества във всяка от възрастовите групи. 
След приключване на практическите занятия учениците получиха сертифи-
кати (Сн. 5–6), а на по-късен етап предадоха и попълнените анкетни карти и 
работни листи.  

 

След края на редовните археологически разкопки част от учениците взе-
ха участие и във втория етап от провеждането на археологическата школа, а 
именно измиване и сортиране на масовия археологически материал в двора на 
Исторически музей – Горна Оряховица. 

Реализирането на третия етап все още предстои. При него се предвижда 
учениците, участвали в предходните два етапа, да вземат участие в статистиче-
ската обработка на открития керамичен материал. Всички фрагменти ще бъдат 
сортирани по форма и украса и получените данни ще бъдат въведени в стати-
стическа програма. По този начин учениците ще станат част от целия процес 
на археологическото проучване, от разкопаването до статистическия анализ на 
откритите материали.

Сн.5. Учениците от СУ „Вичо 
Грънчаров“с получени сертификати. 

Сн.6. Учениците от СУ „Георги 
Измирлиев“с получени сертификати. 

УченичеСКа арХеолоГичеСКа ШКола При ПроУчВането на СредноВеКоВна КреПоСт „рЯХоВеЦ“...
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Реализирането на школата срещна и съответните трудности. На първо 
място следва да се постави въпросът с липсата на транспорт и трудно достъ-
пния терен. От съществено значение за бъдещото провеждане на инициативата 
е и изграждането на временно защитно съоръжение на обекта, с цел предпаз-
ване на децата от неблагоприятни атмосферни условия, като бързо разразява-
щите се бури през м. юни и високите температури през м. юли. Не на послед-
но място е и липсата на добри хигиенни условия на обекта. Тези основни про-
блеми са поставени като належащ въпрос пред местната администрация и има-
ме уверението за съдействие през следващата година. 

Като за начало идеята е школата да се превърне в едноседмична, а Об-
щина Г. Оряховица да се ангажира с осигуряването на транспорт, както и пре-
доставянето на хижа „Божур“ за нуждите на участниците в инициативата и 
използването ѝ за своеобразна база. От друга страна, нашият екип е в процес 
на създаване на международен проект с участието на американската фондация 
„Stone & Compass“. Целта е разширяване дейността и превръщането на школа-
та в двуседмична с международно участие, при което да бъде използвана вече 
изградената тяхна база в с. Столът, Севлиевско, където ще се провеждат лекции 
и работа с археологически материали. Целта е осъществяване на културен об-
мен между български и чуждестранни ученици с общи интереси в областта на 
археологията.

Ентусиазмът, с който участниците в Ученическата археологическа школа 
се включиха в провеждането ѝ и на двата реализирани до момента етапа, както 
и техните отзиви в анкетните карти, ни дава основание да продължим начина-
нието, с тенденция за превръщането му в по-мащабно и продължително меро-
приятие с международно участие.

илиЯн ПетраКиеВ
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прИложенИE

РАБОТНА ПРОГРАМА  
ЗА ЛЯТНА АРХЕОЛОГИЧЕСКА ШКОЛА 

І. ЦЕЛИ: 
1. Практическо участие в теренната археологическа работа.
2. Развиване на начални умения за работа с археологически материали.
3. Формиране на представа за периодизацията на обекта в епохите, през които е на-

селявана местността.

ІІ. ЗАДАЧИ: 
1. Усвояване на знания за разположението, устройството, функционирането и значи-

мостта на средновековната крепост „Ряховец“.
2. Добиване на умения за работа с геодезични инструменти и терминология.
3. Добиване на умения за полева работа с археологически инструменти и терминоло-

гия. Стратиграфия, разкриване на недвижими структури и малки находки.
4. Умения за полева обработка на откритите материали. Графично и фотодокументи-

ране, описание и др. 

ІІІ. ВРЕМЕ: 5 астрономически часа

ІV. УЧАСТНИЦИ: До 20 ученика от VІ до ХІІ клас

V. ПРЕПОРЪКИ: 
Необходими пособия (листи или тетрадка от 20 л., химикал, молив, линия)
Необходима екипировка (вода – 1,5 л. минимум, суха храна, затворени удобни обувки, 
панталон, покриващ плътно краката, шапка, слънчеви очила, ръкавици)

VІ. АНКЕТНА КАРТА: (преди посещението)
Какви са Вашите очаквания при посещението на археологически обект? 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Каква е Вашата представа за крепостта „Ряховец“?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Какво искате да узнаете за науката Археология ?
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Какво искате да разберете за начина на провеждане на археологически разкопки?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

УченичеСКа арХеолоГичеСКа ШКола При ПроУчВането на СредноВеКоВна КреПоСт „рЯХоВеЦ“...
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VІІ. РАБОТА НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТ:
1. Запознаване със средновековната крепост „Ряховец“. Кратка историческа справка и 
въведение в археологическата среда – 30 мин.

2. Запознаване с основни инструменти и умения – 30 мин.
2.1. Работа с карта и компас
2.2. Работа с план-квадратна мрежа
2.3. Работа с нивелир
2.4. Работа с металдетектор

3. Полева работа – 1.30 – 2.00 ч.
3.1. Очертаване на проучваната площ и нанасянето ѝ върху чертеж
3.2. Отнемане на културен пласт
3.3. Събиране и локализиране на откритите материали
3.4. Сортиране на материала и разделяне на находки от масов материал

4. Работа с откритите материали – 1.00 – 1.30 ч.
4.1. Почистване на масов керамичен материал
4.2. Триизмерно локализиране на откритите находки
4.3. Попълване на полева инвентарна книга и рисуване на откритите находки
4.4. Документиране на откритите находки

VІІІ. РАБОТЕН ЛИСТ: (анализ на археологически предмет)

Аспекти на 
наблюдение Въпроси Бележки

Необходими 
допълнителни 

проучвания
Физически 
характеристики

Какъв е цветът?
Какъв е материалът?
Каква е степента на 
запазеност?
Има ли извършени 
вторични преправки?
Има ли следи от употреба?

Изработка Какъв е начинът на 
изработване?
Има ли декорация?

Функция За какво е служил 
предметът?
Имал ли е друга употреба?

Датировка Кои са датиращите 
признаци?

илиЯн ПетраКиеВ
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Стойност Каква е стойността на 
предмета за:
- тези, които са го  
   направили?
- за Вас?
- за Музея?

ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ: (0,30 ч.)
Фотодокументиране на обекта
Попълване на полеви дневник

Х. АНКЕТНА КАРТА: (след посещението)
Отговори ли участието Ви в школата на Вашите очаквания? Обяснете защо?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Промени ли се представата Ви за начина на провеждане на археологически разкопки? 
С какво?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Считате ли, че крепостта „Ряховец“ е от важно значение? Обяснете защо.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Ще участвате ли и в бъдеще в археологическата школа? Обяснете защо.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Други коментари:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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ИсторИЯ чрез ИзкУство:  
МаГИЯта на ар нУво – рУсе

Антоанета Палангурска

History through Art:  
The Magic of Art Nouveau – Ruse

Antoaneta Palangurska

Abstract: This article provides resources for conducting classes in natural urban 
environment on topics related to the architectural heritage in Art Nouveau style. The 
proposed model allows for transition from static to dynamic teaching that can be implemented 
in students’ activities apart from school hours. This method is key to establishing long 
lasting knowledge and skills to evaluate and preserve our own heritage, and to respect the 
achievements of foreign cultures.

Keywords: heritage, architectural heritage, Art Nouveau style, teaching, cultures 

Основна цел на историческото образование е да формира ценностна ори-
ентация, свързана с чувството за национална идентичност, уважение към дру-
гия, съпричастност и гражданска отговорност. Образователните стандарти 
определят като съществен компонент на целите на обучението по история и 
цивилизация формирането на отношение у учениците към миналото, към изу-
чаваните събития и личности. Важен приоритет на историческото образование 
е развиването на историческата памет като ,,проекция на националното и све-
товното историческо и културно наследство“1.

Понятието „културно наследство“ обхваща нематериалното (духовното) 
и материалното движимо и недвижимо наследство като съвкупност от култур-
ни ценности, които са носители на историческа памет, национална идентич-
ност и имат научна или културна стойност2.

Българското културно-историческо наследство е наследството на българ-
ските земи, на територията на които е имало повече от 7 хилядолетия непре-
къснат културен процес. Това е период, през който са създадени многобройни 
творби на материалното и духовното културно наследство и са останали без-
брой следи от историята.

Паметниците от националното и световното културно-историческо на-
следство са автентични исторически свидетелства на времето, които характе-
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ризират обществото, епохата, традициите, религиозните вярвания. Тези памет-
ници са носители на специфична за даден период историческа информация, но 
същевременно допринасят за формиране на ценности и естетически нагласи у 
учениците. 

В контекста на промените през последните години, които се отнасят не 
само до обхвата на културното наследство, но и до неговото осмисляне като жива 
култура, СУ „Емилиян Станев“ във Велико Търново реализира проект Art nou-
veau – Art renouveau. Той е финансиран по програма Еразъм+, Ключова дейност 
2: ,,Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, Дейност ,,Сътру-
днически партньорства“, Сектор ,,Училищно образование“, който се отнася само 
до проекти между училища. Реализираните дейности дадоха възможност на уче-
ниците да развият по-голямо разбиране за стила Art nouveau в историята на ев-
ропейското и световно изкуство и архитектура, да проучат етапите в неговото 
развитие и техните представители, както и да осмислят натрупаните знания за 
живота в края на XIX и началото на XX в. в България и Европа.

За да се постигнат заложените цели в проекта, чрез подходящи мето-
ди се разработи ресурс за провеждане на учебни занятия в естествена градска 
среда по теми, свързани с националното архитектурно наследството в стил Art 
nouveau. Изборът ни се свързва с град Русе, като град представител на изслед-
вания стил, в който през втората половина на XIX в. чисти изяви на архите-
ктурни стилове липсват, а процесите водят до творческо смесване, определено 
като еклектизъм. Налице са проявите на модните „нео“ стилове, представени 
основно от неокласицизъм, необарок, а по-късно – от началото на XX в. навли-
за и Art nouveau (ар нуво), известен в България като сецесион – модно течение, 
което намира изява в декорацията с лиановидни и растителни украси, описва-
щи гирлянди и форми на миди3.

Сградите в централната зона на Русе по онова време грейват с богата 
пластична декорация, разноцветни фасади и ковано желязо по оградите, вход-
ните врати и балконите. По фасадите на сградите се появяват алегорични, хи-
бридни изображения, основно на женски образи с фатален чар – т. нар. маска-
рони4.

Архитектурните ансамбли са оформени по ул. „Александровска“, глав-
ната търговска улица на Русе, и Стария център. За да се проучат архитектурни-
те обекти се разработиха работни листове. Те са примерни и акцентът е поста-
вен върху практическата дейност на учениците, чрез която по-пълноценното 
изследване на стила ар нуво се реализира чрез предварително конструирани 
задачи за самостоятелна работа.

иСториЯ чреЗ иЗКУСтВо: МаГиЯта на ар нУВо – рУСе
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Това дава възможност да се реализира изграждането на трайни знания 
и умения за оценка и съхраняване на собственото ни наследство, за уважение 
към постиженията на чужди култури.
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прИложенИЯ

ИМЕ……………………………………………………  ДАТА…………….……… 
УЧИЛИЩЕ…………………………………………………  КЛАС………………………

РАБОТЕН ЛИСТ № 1.
Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – форми и декорация

 Използвайте приложената карта и намерете обекта. Разгледайте сградата. Про-
четете текста и изпълнете поставените задачи.

Регионална библиотека  
„Любен Каравелов“, построена  
за Търговско-индустриална камара  
от арх. Никола Лазаров през 1911 г.

Домашна работа: Представете арх. Никола Лазаров и дейността му.

Архитект Никола Лазаров 
в работния си кабинет.

иСториЯ чреЗ иЗКУСтВо: МаГиЯта на ар нУВо – рУСе

Отбележете с V върху снимката елемен-
тите на стила Ар нуво (сецесион), които 
откривате в сградата.

С  каква форма се отличава централната 
част на сградата?
................……………………………………
Как е разположен главният вход на сграда-
та? …………………………………………
………………………………………………
С какви елементи е декорирана сградата?
………………………………………
………………………………………

    Място на раждане
..........................................................................................
 Образование
.......................................................................................... 
 В кои градове е проектирал сгради?
..........................................................................................
 С какви прозвища са известни сградите на 
Никола Лазаров?
..........................................................................................
 С какво се отличават неговите сгради?
........................................................................................ 
..Каква архитектурна стойност имат проектираните  
от него сгради? 
..........................................................................
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ИМЕ……………………………………………………  ДАТА…………….……… 
УЧИЛИЩЕ…………………………………………………  КЛАС………………………

РАБОТЕН ЛИСТ № 2.
Дом Канети – архитектурни форми и детайли

 Разгледайте сградата. Прочетете текста и изпълнете поставените задачи.

 Попълнете данните за архи-
тектурния обект.

Наименование
Адрес на обекта
Време на създаване
Архитектурен стил ...............................................................................................................
Архитектурни форми и детайли .........................................................................................

Предназначение
Съвременно състояние 

антоанета ПаланГУрСКа

Търговски дом Канети е родната къща на но-
сителя на Нобелова награда за литература от 
1981 г. Елиас Канети.
Къщата е построена през 1898 г. Проектът е 
на арх. Нигохос Бедросян, реализиран върху 
парцел от 1500 кв.м. На първия етаж се е по-
мещавал магазин за хранителни стоки за про-
дажба на едро. След като семейство Канети 
напуска Русе, помещенията се използват за 
магазин за мебели. Днес къщата се използва 
като място за концерти, изложби и други кул-
турни прояви.
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 Опишете архитектурните форми и детайли.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………………………
…………………...……………………………………………………………………………
…………………….……..

В центъра са изписани две букви. Кои са те?...................................................................
Как се нарича техниката на изписване?...........................................................................
Изрисувайте първата буква от вашето име.

 

иСториЯ чреЗ иЗКУСтВо: МаГиЯта на ар нУВо – рУСе
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ИМЕ……………………………………………………  ДАТА…………….……… 
УЧИЛИЩЕ…………………………………………………  КЛАС………………………

РАБОТЕН ЛИСТ № 3.
Ар нуво в градската къща

 Използвайте изложението на музейния уредник и изпълнете поставените 
задачи.
     Разгледайте сградата и напишете: 

 Издирете и поставете на 
празното място описание или 
изображение (фотография)
 на къща в същия стил

антоанета ПаланГУрСКа

    Кога е издигната сградата?
       ......................................................
    Кой е наредил да се построи?
       ......................................................
    Как се нарича?............................
       ......................................................
    За какво е служила? 
       ......................................................
    Функцията ѝ днес  ......................
       ...........................................
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иСториЯ чреЗ иЗКУСтВо: МаГиЯта на ар нУВо – рУСе

 Разгледайте обзавеждането и експозицията от мебели 
в музея и запишете:

1. Откъде са доставени мебелите?..................................................
............................................................................................................
2. От какъв материал са изработени?..............................................
.............................................................................................................
............................................................................................................
3. Белегът на кой стил носи обзавеждането на къщата?..............
.............................................................................................................
............................................................................................................
4. Запишете мебелите или предметите от обзавеждането, които 
са преустановили своето съществуване. ........................................
.............................................................................................................
...............................................................................................
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  Нарисувайте елемент от 
обзавеждането или мебел по 
ваш избор.

 Разгледайте таваните и стените на къщата и отговорете на поставените 
въпроси.

 

антоанета ПаланГУрСКа

По покана на Стефан Камбуров през 1886 
г. от Букурещ в Русе идва австриецът-
живописец Шарл Шаусберг, който из-
писва стените и таваните на втория етаж 
на къщата, както е било модерно по това 
време. Стенописите и подписът на Ша-
усберг са запазени.

1.Кой е основния цвят, който при-
съства?
.............................................................
.............................................................
2. Кои са основните елементи в ук-
расата, които използва художникът? 
.............................................................
.............................................................
3. За кой стил в изобразителното из-
куство са характерни?..............
...................................................
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 Изберете художествен елемент, използван от австриеца-живописец Шарл 
Шаусберг, и създайте свой проект за изписване на една от стените на вашата стая.

Моят проект
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МУлтИМедИен образователен проект 
„ЦаревГрад търнов“ – ИдеЯ за съвреМенна 

МУзеЙна педаГоГИка
Мария Желязкова

Educational multimedia project „Tsarevgrad Tarnov“ – 
idea for modern museum pedagogy

Mariya Zhelyazkova

Abstract: This text focuses on current projections the topic of the use of information 
and communication technologies in museums. Argumentation of their role in increasing 
attendance and stimulate interest on the part of young people and to museum exhibitions 
is tied to the need to develop specialized training programs based on interactivity and 
communication with the audience. The report presented the idea for a modern museum 
pedagogy based on the use of copyrighted multimedia project „Tsarevgrad Tarnovo“. It 
contains educational games, which can be used as an effective didactic tool in teaching 
history and civilizations in the teaching of medieval Bulgarian history in lower secondary.

Key words: museum, information and communication technology, education, good 
practices

Съвременните музеи са изправени пред предизвикателствата, свързани 
с революцията в информацията и начина, по който тя вече тече и се усвоява. 
Процесът по превръщане на музеите в привлекателни и атрактивни места за 
посещение не означава музеите само да закупят съответната техника, но и да се 
превъзмогне идеята за статичност в полза на интерактивността. Става въпрос 
не просто да се насочи вниманието към учениците, а за образователни програ-
ми и ресурси, съобразени с новия начин на възприемане на заобикалящия ги 
свят, формиран от информационните и комуникационните технологии. Благо-
дарение на тях децата започват по-лесно да възприемат информацията посред-
ством игровата и/или откривателската дейност. Мултимедийният проект е само 
един от вариантите, които могат да помогнат за решаване на проблема, свързан 
с модернизацията на експозициите и привличането на повече посетители в му-
зеите още от ранна детска възраст.
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1. Мултимедиен проект – определение и роля в образователния 
процес
Терминът мултимедия идва от лат. мultum – много и media – средства. В 

научната литература са въведени редица определения за мултимедия от автори 
като доц. Ст. Георгиева-Лазарова, проф. Христо Тужаров, проф. Маргарита То-
дорова, Р. Стефанова, Ю. Тодоров и др. За настоящото изследване се позовавам 
на определение, дадено от Ст. Георгиева-Лазарова, според която мултимедията 
„представлява съвкупност от програмни и апаратни средства, информационни 
технологии и творчески идеи за представяне на информацията във вид на ед-
нородна среда, включваща в себе си текст, графика, звук, видео и интерактив-
ност“1. Все по-често в интернет пространството се говори за образователни 
мултимедийни проекти. 

Какво представляват тези проекти и какви възможности предоставят?
Създаването на мултимедийна информация с помощта на компютър се 

нарича мултимедиен проект. За неговата изработка са необходими хардуер, со-
фтуер, добри идеи, време и умения за работа в екип. Мултимедийният проект 
ни дава неограничена възможност да представим разнообразна информация: 
графика, илюстрация, текст, снимка, звук, анимация и видео.

През последните години сме свидетели на все по-честото използване и 
адаптиране към процеса на обучение в българското училище на мултимедията 
и мултимедийните проекти. Тенденцията е тази роля все повече нараства. Тях-
ното навлизане бе продиктувано от необходимостта да се задоволят потребно-
стите на учениците от дигиталното поколение или т.нар. NET-поколение, което 
през ранното си детство е в непрекъснат контакт с технологиите и има за ре-
зултат развиването на редица умения като бързина, многозадачност, визуално 
мислене и др.

Мултимедията навлезе с най-бързи темпове в обучението, тъй като е 
един от най-ефективните способи за: 

 – повишаване на интереса към учебния процес;
 – подпомагане на обучителния процес; 
 – бърз достъп до повече информация;
 – работата с компютъра и мултимедийни проекти, създаващи положи-

телна емоционална нагласа у учениците2;
 – съхранение и използване на текст, звук, статични и динамични изо-

бражения3 и управление и контролиране на отделни компоненти4 и 
др.
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Въпреки големите възможности, които технологиите предоставят, те все 
още с бавни темпове навлизат в музеите, за разлика от училището, и в много 
малка част от тях успешно успяват да се адаптират и използват в пряката кому-
никация с публиката.

2. Добри ICT практики в музеите 
В началото на ХХІ в. станахме свидетели на бързото навлизане на инфор-

мационните технологии във всички сфери от живота. Сърфирането в Интернет 
и контактът посредством информационните технологии е неизменна част от 
ежедневието на учениците. Иновациите, които могат да ги заинтересуват, са 
свързани с използването на социалните мрежи, уикита (Web 2.0), е-тестове, 
чрез които се предоставя възможност за нов вид общуване между обучаеми-
те и преподавателите, „използване на среди за обучение с по-високо ниво на 
персонализация и с фокус върху обучаемия“5. С настъпването на тези проме-
ни в обществото музеите са изправени пред необходимостта да се съобразят с 
възприемането, типично за новото поколение. Забелязва се, че те все по-често 
започват да използват съвременните технологии и канали за информация, за 
да отговорят на очакванията на младото поколение. В научните публикации 
по тези въпроси недвусмислено се посочва, че използването на ИКТ има бърз 
ефект върху посетителите, визуализира и подпомага комуникацията и позволя-
ва все повече да участват в музейните дейности, било то дори и от дистанция6. 

Обикновено музейните мултимедийни проекти се базират на използва-
нето на готови мултимедийни технологии за „решаване на конкретни музейни 
задачи. По този признак те се разделят в следните категории: 

• Електронна публикация; 
• Интерактивен електронен пътеводител; 
• Триизмерен анимиран модел на архитектурен обект или експонат; 
• Информационно обезпечаване на залите; 
• Интернет сайт, информационно обезпечаване и реклама; 
• Екрани за публично уведомяване и реклама – digital signage; 
• Видео и исторически възстановки7.
През последните години сме свидетели как някои музейни уебсайтове се 

попълват с образователни игри и тестове. Този подход позволява на посетите-
лите виртуално да изследват дадена информация. Например в сайта на Варнен-
ската учебна експозиция, която е известна в публичното пространство с името 
Учебен музей8, са качени две образователни игри, насочени към посетителите 
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на възраст между 7-12 години. Първата игра е т. нар. „Виртуално ателие за 
реставрация“, при което посетителите имат възможност да подредят един ке-
рамичен съд. В играта има опция за оцветяване, вземане на проби и обработ-
ка. Това позволява на малките посетители да възстановят съд, създаден преди 
много векове, и да се почувстват като истински реставратори. Втората игра е 
свързана с монети от периода на римското владичество по днешните български 
земи. При нея трябва да се свържат монетите с императорите, от чийто период 
са. При грешен отговор играта го отчита и позволява повторен опит. Тези игри 
са насочени към децата на възраст от 7 до 12 години като основна целева група. 
При тях не се изискват неколкократни посещения на съответния сайт. Основна-
та им цел е да повишават интереса на малките посетители към дадения истори-
чески период или дейност, посредством увлекателния и интересен начин, чрез 
който им е представено. 

Друг от добрите примери за приложението на информационните и ко-
муникационни технологии в музеите е Националният политехнически музей 
в София. Той реализира проектът „МаХ – максимален достъп и включване на 
публиката в работата на музеите“. Основната идея е да се осъществят съвре-
менни форми на музейна комуникация,9 за чието реализиране е създаден Евро-
пейски кът. Той се състои от тъчскрийн екрани, които работят едновременно. 
Централният екран представя „голям набор от информация, разпределена на 
експозиции и галерии, в които партньорите по проекта виртуално показват сво-
ите музейни продукти и програми“10. Вторият екран представя арт канал, тре-
тият е за документиране на мнението на посетителите. На този принцип най-
често навлизат технологиите в българските музеи. При откриването на Безис-
тена в Ямбол през есента на 2015 г. се наблюдават същия тип екрани, които са 
около 15 в приземния етаж на музея. Всеки от тъчскрийновете е независим от 
другите и позволява потребителите едновременно да разглеждат 3D филмчета 
за различни части от историята на Ямбол и региона. 

Един от най-показателните примери за навлизането на ИКТ в музеите е 
Интерактивният музей на индустрията в Габрово, открит през 2014 г.11 Цялата 
експозиция на музея е представена посредством информационните и комуни-
кационни технологии. Още с влизането в него 3D виртуален гид посреща по-
сетителите, представен чрез образ на жена. Предоставя се уникалната възмож-
ност всеки посетител сам да управлява експозицията – чрез докосване или дви-
жение. Несъмнена атракция за публиката, независимо от възрастовата група, е 
шансът да се светне една от първите крушки в България или да се предизвика 

МУлтиМедиен оБраЗоВателен ПроеКт „ЦареВГрад търноВ“ – идеЯ За СъВреМенна МУЗейна ПедаГоГиКа



256

взрив със суровините на първата фабрика за патрони в България. Посетители-
те могат да се включат в анимирани габровски шеги с помощта на специално 
изграден за целта софтуер и камера, и да ги споделят с приятелите във вирту-
алното пространство. За завършек на приятната разходка музеят предлага впе-
чатляващо изживяване в 3D салона, където се прожектира триизмерен филм 
за Габрово и областта. От личния си професионален опит на човек, работещ в 
сферата на ученическия туризъм, и въз основа на наблюденията за въздействи-
ето на този тип представяне на информацията върху водените от мен групи от 
начален и прогимназиален етап в музея, мога да заявя, че децата възприемат 
много по-лесно и увлекателно информацията. 

Споменатите по-горе добри практики илюстрират само малка част от 
възможностите за използването на информационните и комуникационни-
те технологии в българските музеи като средство за повишаване на интере-
са на младото поколение към историческото минало. Определено може да се 
твърди, че процесът на внедряване на технологиите в музеите ще продължи 
своето развитие и през следващите години, защото е един от ефективните на-
чини за възвръщане на интереса на младото поколение към богатото културно-
историческо и природно наследство на нашата страна. 

3. Описание на проекта „Царевград Търнов“ 
Идеята за създаване на мултимедиен проект „Царевград Търнов“ възник-

на след реализиран дипломен проект, свързан с развитието на информационни-
те и комуникационни технологии и приложението им в обучението по История 
и цивилизация. Актуалността на този въпрос, както и непрекъснато увелича-
ващото се приложение на ИКТ с образователна цел, в т.ч. и в музеите, както и 
натрупаният от мен опит, са основната причина да съчетая в един общ проект 
историята на Велико Търново, информацията, представена в Мултимедийния 
посетителски център „Царевград Търнов“ и образователните игри. 

Мотивацията ми те да заемат основна част от приложението е продик-
тувана от факта, че през последните години в обучението на учениците все 
повече се търсят възможности за привличане и задържането на вниманието 
им. Нещо повече. Търсят се игрови ресурси и средства, които да не са само 
средството за забавление, а да бъдат ефективен начин за обучение на съвремен-
ното поколение. Игрите предоставят възможност да се повиши мотивацията на 
учениците поради „силно увличащото предизвикателство и обратната връзка, 
които те предлагат“12. Това е така, защото при тях:
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• играещите имат контрол над играта;
• дават моментна обратна връзка;
• предизвиква способностите и въображението им13;
• винаги задачите са изпълними;
• развиват творческото и логическо мислене;
• стимулират инициативност;
• развиват умение за съвместна работа14;
• „позволява да се надхвърлят рамките на определен учебен предмет, 

стимулирайки учениците да учат във взаимносвързани области“15.
На подобен замисъл е подчинена и идеята на разработения от мен 

е-продукт.
Мултимедийният продукт още със стартирането си има за цел да привли-

ча вниманието на потребителите със специално изработено „интро“ (фиг.1.), 
което накратко ги запознава какво предстои. 

Фиг. 1. Начална страница на мултимедиен проект „Царевград Търнов“

Приложението съдържа четири основни модула:
  Модул „Велико Търново през вековете“ – представя историята на 

Велико Търново от античността до наши дни чрез текстови доку-
менти и видео.

  Модул „За музея“ – насочва вниманието на потребителите към 
историята на Мултимедийния посетителски център „Царевград 
Търнов“ и основните експонати, които могат да се видят в него. 

  Модул „Образователни игри“ има за цел по интересен начин да се 
отговори на потребностите на дигиталното поколение и да се пре-
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дизвика интерес към историята на средновековния Търновград. Той 
е предназначен и за използване от учителите в уроците по История и 
цивилизации, тъй като отговаря на интересите на съвременния уче-
ник. 

  Модул „За контакти“ – изграждането му е от съществено значение 
за получаване на обратна връзка и отчитане на успеха на приложе-
нието.

3.1. Предимства и недостатъци 
Основното предимство на мултимедийния продукт „Царевград Търнов“ 

е, че ще бъде помощно средство за учителите по история при посещението на 
музея за повишаване на трайното и ефективното усвояване и затвърждаване на 
учебния материал. Ще бъде помощно средство за промяна на нагласата им, че 
изучаването на предмета История и цивилизации и посещението на музеите не 
е едно скучно занимание, а може да бъде интересно, забавно и полезно за тях. 

Други предимства на мултимедийния продукт са: 
• лесно привлича вниманието и предизвиква способностите на играе-

щия;
• кара учениците да участват активно в процеса;
• позволява повторяемост на практики;
• мотивира участника по няколко начина – играещият има контрол над 

играта, получава се моментна обратна връзка, която е изключително 
важна за съвременното обучение;

• тренира и развива способностите за възприемане;
• задачите са изпълними.
Резултатите, които са представени в научната литература относно прила-

гането на подобен метод на обучение сред учениците, са много добри от гледна 
точка на достъпност, осмисляне и овладяване на заложения учебен материал.

Основният недостатък, който може да се посочи, е, че мултимедийните 
технологии и проекти остаряват бързо и трябва да се извършва постоянно об-
новяване и включване на нови и по-интересни игри, което отнеме много време 
за подготовката им. Трябва да се вземе под внимание, че до някаква степен 
мултимедийните проекти може да дублират ролята на експозицията и да пре-
насочат вниманието към себе си, за сметка на експонатите и беседата, водена 
от музейния уредник. 

Посочените предимства и недостатъци едва ли изчерпват всички харак-
теристики, които предоставя използването на мултимедията в обучението в му-
зеите. 
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3.2. Приложение в обучението на 10–12 годишни ученици 
Разработеният мултимедиен проект предоставя на учителите набор от 

готови материали (текстови, видео и игри), които могат да се използват в обу-
чение по История и цивилизации за 6 клас при посещение в Мултимедиен по-
сетителски център „Царевград Търнов“. Той е подходящ при изучаването на 
историята на Второто българско царство в начален и прогимназиален курс. 

Разработените игри са базирани върху конкретни факти от живота на 
българския народ и управлението на владетелите от Второто българско цар-
ство. 

Играта „Средновековните професии“ в Мултимедийния проект „Ца-
ревград Търнов“, освен за затвърждаване на получените знания след обиколка-
та в музея, може да се използва и за извършване на проверка и оценка на зна-
нията на учениците. Пред учениците се отваря (посредством мултимедия, за-
реждане на компютри или таблети) игра, която представлява група от въпроси, 
свързани със средновековните професии. При кликване върху една от стрел-
ките пред учениците се появяват въпроси за дадената професия. След всеки 
отговор може да се появява обратна връзка, при грешен отговор се предоставя 
информация за дадената професия, като по този начин се коригират пропу-
ските в знанията на учениците. Това позволява на учителя по-бърз, лесен и 
интересен начин да разбере до каква степен е усвоен учебният материал в една 
по-различна обстановка, а не в класната стая с дневника в ръка.

Фиг. 19. Начална страница на играта „Средновековни професии“

Пъзели – Включването на игра от тип пъзел в приложението има за цел 
да илюстрира по увлекателен начин, чрез компютърна игра, основни сцени, 
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които са представени в музея и са свързани с българската история и бит. Пред-
назначени са за учениците от 6 клас и насочват вниманието върху важни мо-
менти от българската история, които са представени в музея. След евентуално 
включване на играта на сайта на музея, тя спокойно може да се използва в урок 
за практически дейности. След като се постави задача на учениците да решат 
първото ниво на играта, при правилен отговор пред тях излиза картина на важ-
но събитие от нашата история. Учителят има възможност да обясни даденото 
събитие, като директно може да покаже на учениците персонажите, до които 
те сами са стигнали чрез решаване на пъзела. Тази игра може да се използва и 
за проверка на знанията, като на всеки ученик след края на обиколката в музея 
се поставя задача. 

Например:
 Задача: Решете трето ниво на пъзела и отговорете писмено на 

въпросите:
• Кое е представеното събитие? 
• Кои са отличителните знаци на царската власт?
Задачата е подходяща за осмисляне белезите на царската власт.
Такъв тип задача може да се състави за всяко от нивата в играта с цел да 

се проверят знанията на учениците.

Играта „Открий разликите“ – тази игра има за цел повишаване на вни-
манието на учениците към малките детайли, свързани с живота на българите 
по време на Второто българско царство. Вниманието е много важна психоло-
гична функция на човека. Поради тази причина от детска възраст трябва да се 
работи върху развиването на тази способност. Още със стартирането на играта 
пред учениците се появява възможността да получат повече информация за 
болярското и народното жилище. Играта е подходяща при представянето на 
живота на средновековния българин, тъй като тя може да служи за онагледява-
не на жилището на болярите и селяните. Също така може да се използва и да 
се акцентира върху определени предмети, които ще спомогнат да се откроят 
по-ярко различията между двата типа жилища по един по-интерес и забавен 
начин. 
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Фиг. 17. Начална страница на играта „Открий разликите“

Информационните и комуникационните технологии имат своето място 
в музеите. За това свидетелстват добрите практики, които повишават интереса 
към този тип институции.

Използването на мултимедийните проекти може успешно да се приложи 
в музеите и да се превърне в средство за увеличаване на посещаемостта им от 
учениците, не просто по задължение, а с желание.

Съществува голямо поле за развитие и създаване на нови мултимедийни 
проекти и задачи, свързани с приложението на съвременните технологии в му-
зеите. Не трябва да се спира дотук, защото технологиите предизвикват интерес 
в младото поколение. Те могат да се използват от учителите и да ги подпома-
гат при посещение на музея за повишаване на познанията на учениците и ин-
тереса им към историята. 
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МУзеЙ – УчИлИЩе – ИсторИческо образованИе
Анка Игнатова

Museum – School – Historical Education
Ankа Ignatova

Abstract: The report focuses on the modern forms of interaction between museum and 
school in the field of history education in Bulgaria. Indicated are examples of good practice 
as well as the reasons for the not completely used potentialities of the museum for the imple-
mentation of a new type of non-traditional education, which complements the classic one. 
Prospects about the expansion of cooperation between the two institutions are also outlined. 

Key words: museum, school, historical education, museum pedagogy, educational 
programs of museums.

Проблемът за взаимодействието между музея и училището в сферата на 
обучението по история в България досега не е бил обект на самостоятелно из-
следване. Той е разглеждан в контекста на голямата тема за музейното образо-
вание у нас, която напоследък все повече привлича интереса на музейните спе-
циалисти. Налице са задълбочени научни изследвания в областта на образова-
телната дейност на музеите, които отчитат чуждестранния и българския опит, 
а също така предлагат решения на проблемите1.  Публикувани са и материали 
от семинари, работни срещи и други форуми, на които се обсъжда темата за 
музейното образование и се споделят добри практики на редица наши музеи 
по отношение на работата им с ученици2.

 Музеят и училището представляват единно образователно простран-
ство. Образованието в музея е неформално и предоставя големи възможности 
за разширяване и допълване на класическото формално образование в учили-
ще. Неслучайно сътрудничеството между двете институции има своите дълго-
летни традиции. Целта на настоящия доклад е да се представят съвременните 
форми на взаимодействие между музея и училището в България във връзка с 
историческото образование, да се изтъкнат причините за неизползваните до-
край възможности на музейната институция в сферата на образованието и да 
се очертаят перспективите в тази област.
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В съвременния свят образователната функция на музеите придобива все 
по-голямо значение. Тя се реализира посредством различните форми на кул-
турно-образователна дейност. Наред с традиционните форми, обогатени с ново 
съдържание, се появяват и нови. Съществена роля за повишаване образовани-
ето на хората, но също така и за издигане престижа на музеите и за развитие-
то на туризма, имат музейните образователни програми, които започват да се 
налагат по света от началото на 80-те години на ХХ в., а към края на века – и 
в България. По своята същност те представляват специфичен интердисципли-
нарен продукт, съчетаващ образователни и творчески елементи. Те могат да 
включват уроци, игри, експедиции, теренни проучвания, ателиета, празници 
и тържества, презентации и други форми на образователна дейност. Различа-
ват се по отношение на своите теми, цели, характер3. Важни характеристики 
на музейните образователни програми са: основаването им на интерактивното 
възприемане на експозициите (постоянни и временни) и колекциите, съобра-
зени с възрастовите особености на техните потребители и често включващи 
елементи на развлечение; широкото използване на новите информационни и 
комуникационни технологии4. Преобладаващата част от музейните образова-
телни програми у нас са предназначени за деца и учащи се5. 

От значение за нуждите на обучението по история са образователните 
програми за ученици, предлагани от групата исторически музеи – общоистори-
чески, военноисторически, археологически, етнографски и др. Най-обща или 
по-конкретна информация за тях музеите обикновено предоставят чрез офици-
алните си сайтове. 

На сайта на Националния исторически музей (НИМ) в рубриката „Му-
зейни програми за малки и големи“ са посочени следните образователни фор-
ми: І. Обзорна беседа „По следите на времето“, представяща цялостната музей-
на експозиция, и адаптирания й вариант  „За първи път в музея“ за посетители 
с допълнителни или специални образователни потребности. Всяка програма се 
състои от цикъл теми, които запознават музейната публика с древните циви-
лизации по нашите земи, с културата, изкуството и историята на българската 
държава от VII до средата на XX в. Сред тях са: „Пътуване в миналото“ – за 
ученици от V–VII клас; „От древността до наши дни“ – за ученици от VIII–XII 
клас; ІІ. Лектории  – за ученици от гимназиалните класове, студенти, препо-
даватели и посетители с интереси към предложените теми (самите теми не са 
посочени на сайта); ІІІ. „Празници в НИМ“ – организират се във връзка с на-
ционални или регионални празници; ІV. Тематични беседи – представят по-
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задълбочено темите в програмите чрез експозицията и във връзка с учебния 
материал; V. Интерактивни беседи – активират участието на публиката, като 
се основават на взаимодействия между участниците и екскурзовода. Те са об-
зорни или тематични, съпроводени с игри („Търси и намери“, „Широко отво-
рени/затворени очи“, „Мемори“, пъзели, рисунки и др.), занятия, забавления, 
преодоляване на препятствия – физически и интелектуални, с елементи, които 
стимулират участниците и провокират интереса им към историята и музея6.

Националният исторически музей разполага с Детски образователен 
център за учене чрез преживяване. В някои от неговите програми – например 
„О писменахъ“ от цикъла „Образование и възпитание чрез предмети с истори-
ческо значение“, могат да се включат не само деца от предучилищна възраст и 
от начален курс, но също и ученици от V до VІІ клас. 

Интересни образователни програми в областта на военната история 
предлага Националният военноисторически музей (НВИМ) и неговият филиал 
Военноморския музей – Варна. Програмите на НВИМ, които стартират през 
2009 г.7, са предназначени само за деца и младежи и са диференцирани в след-
ните три групи: І. Програми, съобразени с учебното съдържание; ІІ. Програми 
за деца със специфични интереси; ІІІ. Програми за деца със специални об-
разователни потребности. Всяка от тях обхваща няколко подтеми, което дава 
възможност за избор на даден тематичен кръг или за реализация на целия мо-
дул. Всяка тема включва три части: лекционна (теоретична); практическа, в ко-
ято учениците имат възможност да пипнат реални исторически артефакти и да 
се потопят в миналото; игрова, в която се затвърждава наученото в музея. Об-
разователните програми приключват с викторина и награди за най-активните 
участници. При заявен интерес музеят разработва творчески задачи – рисунка, 
есе, макет и други в домашни условия и участие в последващ конкурс8.

Повече информация за съдържанието на образователните програми на 
НВИМ за 2016–2017 г., както и за възрастовата група, за която е предназначена 
всяка от тях, може да се намери в публикуваната на официалния сайт на ин-
ституцията специална брошура9. Музеят заявява готовност при предварителна 
заявка да адаптира всяка програма и за друга възрастова група, различна от 
посочената. Рекорден брой посетители привличат програмите „Васил Левски – 
вчера и днес“ и „От урва на урва и от век във век“10.

Към музея съществува Детски музей МИГ (мислители, изобретатели, ге-
рои) за деца от 3 до 12 години. Музейният лабиринт обхваща четири тематични 
зали, в които чрез ролеви игри посетителите научават нови факти и събития от 
военната история. 

МУЗей – УчилиЩе – иСторичеСКо оБраЗоВание



266

Военноморският музей във Варна предлага няколко образователни про-
грами, подпомагащи обучението по история в училище. „Корабите във воен-
номорската история на България (1879–1948 г.)“, разработена в два варианта 
– за ученици от начален и прогимназиален курс и за ученици от гимназиален 
курс, състояща се два модула: разглеждане на експозицията и въоръжението на 
корабите; презентация за оборудването и въоръжението на корабите. Другата 
програма „Никола Вапцаров – моряк, поет, личност“, предвидена за ученици 
от гимназиалния курс, е подходяща за включване в училищното обучение по 
история и литература. Програмата се състои от: презентация за живота и по-
езията на Вапцаров; работа с документи от фонда на музея; разглеждане на 
експозицията. В хода на занятията и по двете програми участниците попълват 
предварително раздадени анкетни листове, в които отразяват поставените им 
задачи11. Образователната програма „Експонат на месеца“ дава възможност на 
учениците от гимназиалния курс да работят с културни ценности от фонда на 
музея, да съберат информация и презентират избран от тях предмет от фондох-
ранилището, който да бъде изложен в експозиционното пространство в продъ-
лжение на месец12.

Националният археологически музей и Националният етнографски му-
зей организират програми предимно по проекти, които обикновено престават 
да функционират след приключването им. На сайта на Националния археоло-
гически музей няма рубрика „образователни програми“, а този на Национал-
ния етнографски музей, макар и да съдържа такава, тя е неактуална. 

Според наличната информация в Интернет сравнително малко са засега 
регионалните исторически музеи, които предоставят образователни програ-
ми за учащи се във връзка с обучението по история. Сред тях е Регионалният 
исторически музей – Пловдив, който се отличава със своята целенасочена об-
разователна политика. В три от неговите постоянни експозиции се организи-
рат следните образователни програми за ученици от V до VІІІ клас: „Аз по-
сещавам музей“ (втора част) в експозиция „Съединение на България 1885“; 
„Всички заедно“ в експозиция „Българско Възраждане“; „Домът на книгоиз-
дателя Христо Г. Данов“ в експозиция „Книгоиздаване в България през втората 
половина на ХІХ и началото на ХХ в.“13 Рубриката относно образователни-
те програми за ученици от ІХ до ХІІ клас съдържа музейни уроци, обзорни 
и тематични лекции, провеждани в експозициите „Съединение на България 
1885“ и „Българско Възраждане“. Музейните уроци включват дискусия, про-
жекция на филм, попълване на работен лист или музеен фиш, игра на екскур-
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зовод, изработване на плакат, рисуване на експонати и др. Те са посветени на 
следните теми: „На среща с главния управител“; „На среща със Захарий…“; 
„По начин най-благороден…“; „История и предпоставки за създаване на Ев-
ропейския съюз“; „Българското възрожденско изкуство – архитектура на 
православния храм“. Музеят заявява готовност да изготвя музейни уроци по 
предварителна заявка съвместно с учители. Наред с предложените обзорни 
и тематични беседи той разработва и тематични беседи по идея на препода-
ватели по история14. Ръководен от желанието да насърчи сътрудничеството с 
училищата той им осигурява и други възможности: провеждане на учениче-
ски четения, дискусии, турнири, викторини, срещи с интересни личности и 
др. На учителите се предлага: „Да посетят музея предварително  и да уточ-
нят с музейния специалист темата и вида на експонатите, с които желаят да 
работят;  Да се запознаят отблизо с музея чрез: Разходка из залите на музея; 
Запознаване с библиотеката и картотеката на музея; Контакт с оригинални 
предмети, за да преценят какво би било интересно за учениците“.   Освен това 
учителите получават работни листове, помощни текстове и други материали за 
допълнителна работа15.

Интересни  образователни програми в областта на историческото обра-
зование провежда и Регионалният исторически музей в Добрич. Техен адресат 
са учениците от горен курс. Програмата „Археология на Добруджа“ включва 
посещение на археологическата експозиция на музея и на неговите консерва-
ционно-реставрационни ателиета, аудиториум, учебна екскурзия и участие в 
археологическо проучване (общо 15 сбирки).  Програмата „Добруджанецът – 
европеец“ запознава учениците с експозицията на Етнографската къща, с две 
от колекциите й, с работата на музейните специалисти и им дава възможност 
да участват в събиране и обработване на материали от известни родове в гра-
да, както и в подреждане на изложба със събраните материали или в конкурс 
за есе (5 сбирки). „Вяра и магия“ е програма, която включва разглеждане на 
Етнографската къща,  представяне на материал от научния архив на музея, те-
ренни проучвания и подреждане на научен архив, изложба, фолклорен концерт, 
възстановка на фолклорен празник. Клуб „Старият албум“ запознава учащите 
се с историята на фотографията в България и в Добричкия край, със семейни 
снимки от ХІХ и ХХ в., с посланието на снимката и им дава възможност да 
изработват ретро снимки, да издирват най-старите снимки на рода, да ги под-
реждат в албум и да организират изложба със старите и нови фотографии (11 
сбирки) 16. 
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Към музея функционира Учебен музей – Възрожденско училище в Етно-
графски комплекс „Стария Добрич“. Той представлява възстановка на учебна 
стая на възрожденско взаимно училище. В него се провеждат часове и търже-
ства по история, родинознание, тематични беседи и лекции, музейни общоо-
бразователни програми17.

Образователните програми на Регионалния исторически музей – Га-
брово за ученици предлагат работа в ателиета за приложна дейност по теми, 
свързани с историята на града и музея, открити музейни уроци, допълващи 
учебните програми с материали, мултимедийна презентация и снимки, доку-
ментални филми под формата на урок „Кино в музея“, забавно-образователна 
игра „Открий съкровището“ в музея и извън него, зала за провеждане на учи-
лищни празници, тържества и др., както и градски маршрут с екскурзовод из 
центъра на града18. 

Могат да бъдат посочени още примери за образователни програми на 
регионални, както и на общински исторически музеи, дори и на местни. Го-
ляма част от тях са насочени към запознаване на учениците с традиционния 
бит и култура. Към етнографските музеи и етнографските отдели на общои-
сторическите музеи функционират творчески ателиета и работилници, чиито 
образователни програми съдействат за надграждане на знания и формиране на 
определени умения и навици.

По данни на Националния статистически институт музеите в България 
(независимо от техния профил), които имат поне една специализирана музейна 
програма за ученици, са 12619. В сравнение с предходната година те са с 10 по-
малко, което бележи прекъсване на тенденцията на постепенно нарастване на 
техния брой през последните години.

Най-разпространената форма сред музейните образователни модели от 
гледна точка на най-често използваните педагогически методи е музейният 
урок20. Той е „специфична форма на познавателен и/или емоционален диалог с 
публиката, която се подготвя по регламентирани педагогически и музейно-пе-
дагогически правила, насочена е към привличане на траен интерес у посетите-
лите, придружена е с естетическо удовлетворение и повишаване на познавател-
ната мотивация“21. Обикновено музейният урок е част от по-голяма програма, 
която има за цел надграждане на знания и умения, води до трайни промени в 
начина на възприемане на наследството, както и до обогатяване на музейната и 
общата култура на участниците22. 
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Според наблюденията на Екатерина Цекова към 2007 г. много истори-
чески, археологически и етнографски музеи в България подготвят интерес-
ни музейни уроци, като използват „разнообразни дидактически материали и 
интерактивни методи, на основата на традициите и в синхрон с навлизащите 
съвременни примери“23. Сред тях са Националният исторически музей, Музеят 
на народните художествени занаяти в Троян, регионалните исторически му-
зеи в Силистра и Благоевград, историческите музеи в Котел, Сандански и др.24 
Списъкът с изброените музеи може да бъде допълнен като в него се включат, 
освен споменатият вече Регионален исторически музей – Пловдив, така също 
и Регионалният исторически музей в Смолян, историческите музеи в Самоков, 
Батак, Бяла черква и др.

Редица музеи организират музейни игри и тематични тържества, ко-
ито са близки по форма и цел с музейния урок25. През последните години в 
страната ни все по-голяма популярност придобива и инициативата „Музей в 
куфар“ („Пътуващ музей“), която е от голямо значение за учащите се от по-
отдалечените от музейния център населени места, както и ваканционните му-
зейни школи. Могат да бъдат изброени още много традиционни и иновативни 
форми на образователна дейност, с които българските музеи се опитват на при-
вличат учащите се. 

От съществено значение за реализирането на успешни образователни мо-
дели както в самия музей, така и извън него е наличието на подготвени в тази 
област кадри. Длъжността „педагог в музей/галерия“, съчетаваща качествата 
на музейния специалист с тези на педагога, е включена в Класификатор на 
основните музейни длъжности и изискванията за тяхното заемане, изготвен на 
основание чл. 37, ал. 2 на Закона за културното наследство от 2009 г. и утвърден 
със Заповед № РД 09–102 на министъра на културата от 23 март 2010 г.26 Засега 
все още малко музеи в страната разполагат с такава щатна длъжност. Внима-
ние заслужава констатацията на И. Мишкова, че у нас музейният педагог „е 
ангажиран с превеждане на експозиционните послания за детската публика и 
с провеждането на различни образователни програми“, но няма практика той 
„да участва в разработката на тематико-експозиционните планове на експо-
зициите“27, което е нелогично и недопустимо, тъй като именно експозициите 
са основната форма на музейната комуникация. В българските музеи все още 
няма самостоятелни отдели за образователна работа, които в Западна Европа 
и САЩ започват да възникват още през 60-те години на ХХ в. Неизпълнена 
остава и една от задачите, залегнали в програмата на бившия Център за музеи, 
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галерии и изобразителни изкуства (днес дирекция „Културно наследство, му-
зеи и изобразителни изкуства“) към Министерството на културата за периода 
2006–2009 г. по приоритет четири „Създаване (възпитаване) на бъдещата му-
зейна публика“, а именно „създаване на сектор (звено) за музейна педагогика и 
подготовка на сценарии за образователни програми“28.

В България все още няма център за обучение и квалификация в областта 
на музейната педагогика. Внимание заслужават инициативите на създадената 
през 2013 г. фондация „Моят музей“, с председател Тодор Петев, която си по-
ставя за основна цел „да подпомогне музеите в създаването на образователни и 
социални програми и по този начин да утвър ди активната им роля в социалното 
пространство като фактор в образованието и творческото развитие на личност-
та“29. Сред тях е организираният през лятото на 2014 г. тридневен практически 
семинар по музейна педагогика за музейни специалисти и учители под надслов 
„Сърцевината на музейното образование: израстване чрез предмети“. Домакин 
на форума е Регионалният исторически музей – Пловдив, с който фондацията 
работи в тясно сътрудничество30. Съвместно с екип от експерти и съмишлени-
ци, фондацията разработва minor програма за бакалаври по музейна педагогика 
в Нов български университет*, която стартира през учебната 2015–2016  г.31 

Методическата обезпеченост на музейните образователни форми е от 
съществено значение за тяхното качество и ефективност. Отчитайки този факт, 
изследователите в областта на музейното образование у нас включват в своите 
монографии и методически разработки в помощ на музейните специалисти и 
на учителите. Е. Цекова предлага алгоритъм на „Методическа подготовка на 
музеен урок (занятие)“ и „Технология на подготовка и реализация на музейна 
образователна програма“32, а И. Мишкова „Идеи за образователни програми. 
Вариант на помагало за работа с предмети в музей и училище – разработено 
върху основа на програми на различни музеи и собствени идеи“33, което по 
думите й „съдържа информация за работа с първоначален изворов материал и 
реконструкции“, а предложените идеи и дейности ще дадат на учителите „въз-
можност да развият специфичните аспекти при усвояване на историческото 
знание, умения и разбиране“34. 

Полезно помагало за учителите от основен и горен курс, съдържащо ин-
терактивни дидактически технологии, свързани с педагогиката на наследството 
(вкл. и музейната педагогика), е книгата „Велико Търново – музей под открито 

*   Minor програмите на  НБУ дават възможност за придобиване на втора специалност, раз-
лична от изучаваната в основната бакалавърска програма.
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небе. Педагогически гид“35, издадена с финансовата помощ на Програмата за 
участие 2014–2015 г. на ЮНЕСКО. Както посочват нейните автори – Виолета 
Стойчева и Кина Котларска: „Нейната цел е да ориентира преподавателите от-
носно възможностите за интегриране на националното културно-историческо 
и природно наследство в обучението по предмети главно от културно-обра-
зователната област „Обществени науки, гражданско образование и религия“ 
и област „Изкуства“, но помагалото може да бъде ползвано от всички специ-
алисти, които работят в сферата на формалното и неформално образование“36. 

По отношение на методическото осигуряване на музейните образовател-
ни програми предстои още много работа. Инициативите само на отделни лица 
не са достатъчни. 

Необходимостта от специални пространства в музеите за провеждането 
на  образователни програми с учащи се, както и с деца, е вече ясно осъзната в 
България. След като в продължение на десетилетия създаденият през 1986 г. 
първи български учебен музей към Археологическия музей във Варна си оста-
ваше и единствен, напоследък броят на този тип музеи започва да нараства, 
както и на детските музеи и кътове.

Финансовото осигуряване на музеите също е друго важно условие за ре-
ализирането на образователни програми. Практиката показва, че една немалка 
част от тях се разработват във връзка с привличането на музеите като партньо-
ри в училищни проекти, които обикновено престават да съществуват с при-
ключването на съответния проект. 

Необходимостта от популяризирането на различните музейни образо-
вателни форми е безспорна. На фона на общия брой на музеите в страната 
сравнително малко са тези, които публикуват на сайтовете си  информация за 
предлаганите от тях музейни образователни програми. Част от музеите (напр. 
регионалните исторически музеи в Смолян и Бургас)  използват съвещанията 
на учителите в началото на учебната година, за да представят своите програми 
и възможните форми на взаимодействие с образователните институции. 

Важна предпоставка за успешното взаимодействие между музея и учи-
лището е изясняването на причините за съществуващите проблеми в комуни-
кацията между тях. За това допринася проектът „Маркетингово проучване и 
оценка на взаимодействието между музеите – училището и младите потреби-
тели“, осъществен от НИМ с финансовата подкрепа на Национален фонд „Кул-
тура“, програма „Публики“, сесия 2011 г. „Култура и образование“37. Очаква-
нията от анкетното проучване са „да изясни позициите и вижданията на тези 
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три страни относно възможностите на музея да бъде интересен и оригинален 
участник в образователния процес, както и какво би накарало младата публика 
да дойде в музеите“, а резултатите от него „да послужат като база за формиране 
на по-добри интеграционни връзки и за създаването на съвместни музейно-об-
разователни продукти, а също и за изработване на препоръки към Министер-
ството на културата, Министерството на образованието, младежта и науката и 
на Регионалния инспекторат по образованието – София град“38. 

Необходимостта от институционализиране на взаимоотношенията меж-
ду музей и училище е крайно належаща. Важен момент в тази посока е прове-
дената на 13 май 2016 г. кръгла маса „Училището в музея, музеят в училището“, 
организирана от Комисията по образованието и науката на Народното събра-
ние. На нея са формулирани следните препоръки: приемане на нова наредба, 
на основание чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма, която да осигури облекчен 
режим за извеждане на децата и учениците от детските градини и училищата 
при посещението им в музеи, галерии, библиотеки и читалища в рамките на 
дадено населено място; организиране на квалификационни курсове за добри 
педагогически практики за музейните специалисти; разработване на Нацио-
нална програма за финансиране на съвместната дейност между културните 
и образователните институции; пълноценно използване на възможностите, 
предвидени в Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж“, за реализиране на съвместни програми между културните и образова-
телните институции; осигуряване на безплатен достъп на учителите до култур-
ните институции; съвместните дейности между културните и образователните 
институции да се зачитат като част от кариерното развитие на педагогическите 
специалисти; създаване на обща „интерактивна карта“, включваща „възмож-
ностите на музеите за провеждане на учебни часове по различни предмети, с 
цел да се подобри комуникацията и координацията между музеите и учили-
щата при създаване на модерни и гъвкави учебни програми“; осигуряване на 
средства за провеждане на учебни часове извън училище, „които да бъдат част 
от единния разходен стандарт за издръжка на един ученик“39. Присъстващите 
на кръглата маса представители на различни институции се ангажират да 
направят зависещото от тях с оглед стимулиране на сътрудничеството между 
културните и образователните институции.

На базата на всичко изложено дотук могат да се направят следните по-
важни изводи и обобщения. Проблемът за взаимодействието между музея и 
училището, в частност и в областта на историческото образование, заема съще-
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ствено място в музеоложката литература и музейната практика. В резултат на 
това основните причини за нарушената след 1989 г. комуникация между две-
те институции са изяснени. Очертани са съвременните форми на сътрудниче-
ство между музея и училището, както и  пътищата за установяване на трайни 
партньорски взаимоотношения между тях. За по-нататъшно им задълбочаване 
е важно ръководещите ги държавни институции да изпълнят докрай поетите 
от тях ангажименти на проведената в навечерието на Международния ден на 
музеите кръгла маса „Училището в музея, музеят в училището“.
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