
Училищното обучениеУчилищното обучение
по История и цивилизация и възможноститепо История и цивилизация и възможностите

за постигане на граждански компетентности иза постигане на граждански компетентности и
умения за междуличностно общуванеумения за междуличностно общуване



ДостойнствоДостойнство нана УчебнитеУчебните програмипрограми попо ИсторияИстория ии
цивилизацияцивилизация заза всичкивсички класовекласове саса посоченитепосочените
връзкивръзки сс ДОИДОИ заза УСУС попо ГражданскоГражданско образованиеобразование..
ДОИДОИ ии УПУП попо ИсторияИстория ии цивилизацияцивилизация даватдават
възможноствъзможност заза интерпретиранеинтерпретиране нана разнообразнаразнообразна попо
видвид ии съдържаниесъдържание информация,информация, сс акцентакцент върхувърху
действиятадействията ии активносттаактивността нана гражданинагражданина вв условиятаусловията
нана различниразлични политическиполитически системи,системи, обществениобществени
структуриструктури ии културникултурни традициитрадиции.. ПодобнаПодобна основаоснова
способстваспособства ученицитеучениците дада развиватразвиват самостоятелносамостоятелно
критичнокритично мислене,мислене, уменияумения заза решаванерешаване нана проблеми,проблеми,
заза междуличностномеждуличностно общуване,общуване, заза формиранеформиране нана
отношения,отношения, аа оттамоттам ии нана ценностнаценностна ориентацияориентация..



Възможностите:Възможностите:

 ЗПЗП
 ЗИПЗИП
 СИПСИП
 ПППП



Прогимназиален етапПрогимназиален етап

 Обвързаност междуОбвързаност между
учебното съдържание в 5. иучебното съдържание в 5. и
6. клас с проблематиката на6. клас с проблематиката на
гражданското образованиегражданското образование

-- Привежда примери заПривежда примери за
приноса на България вприноса на България в
европейското и световноевропейското и световно
културно наследствокултурно наследство

-- Различава етническа,Различава етническа,
религиозна и езиковарелигиозна и езикова
принадлежностпринадлежност

-- Подбира информация,Подбира информация,
изследва и интерпретираизследва и интерпретира
различни видове документиразлични видове документи

 Учениците да бъдат активнаУчениците да бъдат активна
страна в учебния процесстрана в учебния процес
-- ученикът катоученикът като
изследовател:изследовател:

= историята на рода= историята на рода
= историята на родното= историята на родното

мястомясто



Гимназиален етапГимназиален етап

 Проектната дейностПроектната дейност
 Междупредметните връзкиМеждупредметните връзки
 Работните групи в часРаботните групи в час



РесурситеРесурсите



РесурситеРесурсите

 Никола Стоянов ДимковНикола Стоянов Димков ее
български инженер ибългарски инженер и
общественик, автор на „Звездаобщественик, автор на „Звезда
на съгласието“на съгласието“ -- проект запроект за
създаване на световнасъздаване на световна
организация за опазване на мираорганизация за опазване на мира
и насърчаване наи насърчаване на
сътрудничеството междусътрудничеството между
страните, народите и религиитестраните, народите и религиите
в света. Проектът е отпечан нав света. Проектът е отпечан на
френски, немски, турски ифренски, немски, турски и
гръцки език и чрез посолствата вгръцки език и чрез посолствата в
Цариград Димков го изпраща наЦариград Димков го изпраща на
много държавни имного държавни и
правителствени ръководители,правителствени ръководители,
включително и на американскиявключително и на американския
президент Уилсън.президент Уилсън.



 ГражданскотоГражданското образованиеобразование презпрез
възможноститевъзможностите дада сесе загърбизагърби
безсубектнотобезсубектното описаниеописание..

 ГражданскотоГражданското образованиеобразование презпрез
предизвикателствата,предизвикателствата, коитокоито
предоставяпредоставя историческотоисторическото
пространствопространство..
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