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НЕОБХОДИМОСТНЕОБХОДИМОСТ
►► Науката:Науката:

 Историята на социализма: недовършена,Историята на социализма: недовършена,
ненаписана, слабо представена в учебницитененаписана, слабо представена в учебниците

 СоциализмътСоциализмът -- ”общество без събития””общество без събития” ––
И.ЗнеполскиИ.Знеполски

►► Методиката:Методиката:
 Как се осмисля една епоха “без събития”?Как се осмисля една епоха “без събития”?
 Липса на мотивация и интерес към предметаЛипса на мотивация и интерес към предмета

►► Практиката:Практиката:
 Липса на учебно времеЛипса на учебно време
 Необходимост от оценяване върху практическиНеобходимост от оценяване върху практически

дейностидейности



ЦЕЛИЦЕЛИ
►► По отношение на учениците:По отношение на учениците:

 Да се формират и усъвършенстват уменията наДа се формират и усъвършенстват уменията на
учениците за събиране и обработване на устниучениците за събиране и обработване на устни
свидетелства.свидетелства.

 Да бъде изградена у тях пълнокръвна представа заДа бъде изградена у тях пълнокръвна представа за
живота на младите хора в епохата на социализма.живота на младите хора в епохата на социализма.

 Да бъде осмислен начинът, по който функционираДа бъде осмислен начинът, по който функционира
индивидуалната и колективна памет и въз основа наиндивидуалната и колективна памет и въз основа на
товатова –– разбрана нейната роля за формирането наразбрана нейната роля за формирането на
индивидуалната и колективната идентичност.индивидуалната и колективната идентичност.

 Да бъде подобрена комуникацията междуДа бъде подобрена комуникацията между
поколенията и засилен интересът към родоватапоколенията и засилен интересът към родовата
памет.памет.



ЦЕЛИЦЕЛИ

►► По отношение на участващите учители:По отношение на участващите учители:
 Да бъдат формирани и усъвършенстваниДа бъдат формирани и усъвършенствани

компетенции за прилагане накомпетенции за прилагане на
интердисциплинарен педагогически подходинтердисциплинарен педагогически подход
между предметите История и цивилизация,между предметите История и цивилизация,
БЕЛ и Философия.БЕЛ и Философия.

 Да се усъвършенстват уменията за работа вДа се усъвършенстват уменията за работа в
екип сред участващите колеги.екип сред участващите колеги.



УЧАСТНИЦИУЧАСТНИЦИ

►►11г, 11з и 11е клас на Професионална11г, 11з и 11е клас на Професионална
гимназия по електротехника игимназия по електротехника и
електроника „М.Ломоносов”,електроника „М.Ломоносов”,
Г.Оряховица.Г.Оряховица.



УЧИТЕЛСКИ ЕКИПУЧИТЕЛСКИ ЕКИП

►►Кина Котларска, учител по историяКина Котларска, учител по история
►►Диана Петрова, учител по БЕЛДиана Петрова, учител по БЕЛ
►►Веселин Хаджигеоргиев, учител поВеселин Хаджигеоргиев, учител по

философияфилософия



ДЕЙНОСТИТЕДЕЙНОСТИТЕ

►►Провеждане на интервюта с възрастниПровеждане на интервюта с възрастни
хора (по 2 всеки).хора (по 2 всеки).

►►Транскрибиране и анализ наТранскрибиране и анализ на
материалите.материалите.

►►Изработване на презентации, писане наИзработване на презентации, писане на
есета и създаване на виртуален архив поесета и създаване на виртуален архив по
устна история “Спомени за младост”устна история “Спомени за младост”



ТЕМА И ПОДТЕМИТЕМА И ПОДТЕМИ

►►Подтеми:Подтеми:
 Ваканциите на баба и дядо;Ваканциите на баба и дядо;
 Училището и свободното време;Училището и свободното време;
 Младежките организации;Младежките организации;
 Мода и облекло.Мода и облекло.

►►Акценти:Акценти:
 50 годишнина на училището;50 годишнина на училището;
 джендър аспекти.джендър аспекти.



ОРГАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯ

►► Подготвителен етап:Подготвителен етап:
февруари 2009февруари 2009

►► Реализация:Реализация:
мартмарт--май 2009май 2009

►► Заключителна фаза:Заключителна фаза:
юни 2009юни 2009



ОРГАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯ

►►Подготвителен етап:Подготвителен етап:
 уроци поуроци по историяистория, философия и БЕЛ;, философия и БЕЛ;
 изготвяне наизготвяне на въпросницивъпросници;;
 Изработване наИзработване на календарен графиккалендарен график;;
 Разпределение наРазпределение на задачитезадачите;;
 Изработване наИзработване на критерии за оценяванекритерии за оценяване..

???????.doc
wuprosnik_1_.doc
?????????? ?????? ?? ??????????.doc
?????? ?? ????????? ? ????????? ?? ??? ????.doc
???????? ?? ?????? ?? ??????? ? ???????????.doc


ОРГАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯ

►►Реализация:Реализация:
 Провеждане на интервютатаПровеждане на интервютата
 Транскрибиране и представяне наТранскрибиране и представяне на

материалите във вид на аудио и текстовиматериалите във вид на аудио и текстови
файловефайлове

 П.Славейков и “Спомени за младост”П.Славейков и “Спомени за младост”
 Изработване на сайта:Изработване на сайта:

http://spomeni.atspace.com/http://spomeni.atspace.com/



ОРГАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯ

►►Заключителна фаза:Заключителна фаза:
 Анализ (сравняване на интервютата в малкиАнализ (сравняване на интервютата в малки

групи и извличане на общите елементи игрупи и извличане на общите елементи и
спецификите)спецификите)

 Изработване на презентации с изводите.Изработване на презентации с изводите.
Проблеми:Проблеми:

►►Не могат да обобщават, не могат да структуриратНе могат да обобщават, не могат да структурират
план.план.

►►Имат проблеми с правописа.Имат проблеми с правописа.
►►Не могат да се справят с изработването наНе могат да се справят с изработването на

визуален продукт.визуален продукт.



НАЙНАЙ--ДОБРИТЕДОБРИТЕ
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