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ВЪВЕДЕНИЕ

В резултат на публикуваната и влязла в сила нова учебна програма по история 
и цивилизации за 5. – 7. клас за българските училища в чужбина факт е и първото 
учебно помагало за подпомагане на обучението – на издателство „Просвета“. То е 
резултат от усилията на много автори, които са водещи фигури в съвременната ис-
торическа наука. Помагалото е иновативно, с добре балансирани уроци, а текстът и 
фактологията са опростени според нуждите на българските ученици в чужбина. Все-
ки урок представлява готова схема за работа в клас с въвеждащ въпрос, текст, илюс-
трации и писмени извори с въпроси под тях, идеи за интересени дискусии, рубрики 
със задачи и проекти, като „Машина на времето“, и много други.

Повечето от идеите, включени в настоящата книга, са намерили по един или друг 
начин място в учебното помагало. Книгата се основава на „Адаптирана методика 
на обучението по история за българските училища в чужбина“, чието първо изда-
ние е от 2017 г. на издателство „АзБуки“. Публикацията бе спонсорирана от Прог-
рама „Национални, европейски и цивилизационни измерения на диалога „Култура 
– език – медии“ към Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма матер“ 
на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, финансиран от Фонд „Научни 
изследвания“ на МОН. Настоящото издание в по-кратък вариант е осъвременено и 
допълнено, за да отрази новите моменти. Целта е да се подпомогнат всички учители, 
заели се с нелеката, но много важна и родолюбива задача да преподават история в 
българските неделни училища в чужбина (БНУЧ).
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ПЪРВА ГЛАВА
Общи характеристики, проблеми и особености на 
обучението по история В БНУЧ

Броят на българските съботно-неделни училища в чужбина нараства с всяка из-
минала година. Повечето от тях са подпомагани от МОН чрез Постановление № 90 
на Министерския съвет и програмата „Роден език и култура зад граница“. Една от ос-
новните цели на многобройните вече БНУЧ е да създадат необходимите условия за 
опазване и популяризиране на българския език и култура. Освен предмета български 
език и литература в тях се преподават българска история и география на България, а 
мисията на това преподаване е да се съхрани българската идентичност сред младото 
поколение българчета в чужбина, изложени във всекидневието си на асимилация от 
обкръжаващия ги език, култура и образование на съответната чужда държава. Въп-
реки че говорим за поддържане на българското самосъзнание чрез познаването на 
българския език, традиции и културни постижения, много важно е също да предадем 
на учениците си познания за историята на България по начин, който ще позволи раз-
ширяване на кръгозора им, развиване на тяхното критическо мислене и себепознава-
не. Не трябва да пренебрегваме връзката на историята с настоящето, а да се стремим 
да предадем необходимите знания и умения, които ще са им нужни в техния бъдещ 
живот, независимо дали ще се върнат в България, или ще станат граждани на света.

Редица специфични проблеми може да се изброят като свързани конкретно с пре-
подаването по история на България, наред с по-общите за БНУЧ. През последните 
години се запълни празнината и бяха създадени и публикувани от МОН адаптирани 
учебни програми, първоначално за 5., 6. и 7. клас, обединени в обща програма за 
целия прогимназиален етап. През 2019 г. е преодоляна и друга доскорошна слабост, 
а именно липсата на специално създадени за БНУЧ учебни помагала, които да са 
съобразени с езиковата и социокултурната компетентност на нашите ученици.

Накратко проблемите са свързани с:

•   разбирането на особеностите на БНУЧ и на нашите ученици (много често 
деца билингви, с различна мотивация и с различна скорост на усвояване на 
материала);

•   прекъсваемостта на обучението – до 5. клас часовете, които включват момен-
ти от миналото, са извънкласни;

•  времето на преподаванe – често недостатъчно;
•  нуждата от адаптиране и възприемане на нови методи на преподаване.

Задача на всички учители по история и цивилизации е преподаването да стане 
интересно, разнообразно, без фактологично натоварване и съобразено с езиковите 
компетентности на учениците, за да ги привлича в училищата, да спомага за запазва-
нето на корените им и на знанията им за родния език и култура.
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ОСОБЕНОСТИ НА НЕДЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА С ОГЛЕД 
НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Да се преподава история и география в българско неделно училище в чужбина, е 
значително предизвикателство и за това може да се посочат редица причини. Една 
група от тях са свързани със самите особености на българските училища в чужбина 
като „неделни“ или „допълнителни“, т.е. в тях се преподава само вечер, в събота или 
неделя. Необходимо е да се направи уточнението, че не може да се поставя знак на 
равенство между нуждите на българските училища в чужбина и тези в България, за-
щото реалностите са различни.

Самият начин на изграждане на БНУЧ1 позволява огромното им разнообразие 
по отношение на брой ученици, начин на организация на обучението, наличие на 
материална база, ресурсно осигуряване, цели на преподаване и др. Различията между 
българските неделни училища са толкова големи, че ако някои от тях имат повече от 
250 ученици с класове от 30 ученици и могат да си позволят осигуряване на много 
високо качество на преподаване от добре подготвени специалисти, то други са със 
смесени паралелки, а преподавателите са неспециалисти.

Някои училища могат и си позволяват да преподават по два часа история на сед-
мица, а други – най-много един или дори половин учебен час седмично. Има и учи-
лища, в които до този момент се преподава само български език и литература, но 
в новите условия вероятно ще им се наложи да включат и други предмети. Ясно е, 
че трудно ще се осигури еднакво обучение. И въпреки че нашите училища не са 
задължителни, това не означава, че не трябва навсякъде да се предложи качествено 
образование.

АДАПТИРАНАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА 
ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

До 2016 г. несъмнено най-голямата трудност пред нас беше липсата на специал-
но изработени адаптирани програми по история и география на България, които да 
отговарят, от една страна, на изискванията на българската държавна образователна 
система, за да може издаваните от нас удостоверения да се признават в България, 
но от друга страна, да се постави на по-здрава основа преподаването, да се сменят 
методологията и акцентите, които да отразят равнището на знание на български език 
на децата. Този въпрос нееднократно в продължение на години беше поставян за об-
съждане на редица форуми, организирани от Асоциацията на българските училища 
в чужбина (АБУЧ). Основната причина за това настояване бе нуждата от по-голяма 
либерализация, за да може нашето обучение да вдъхнови, насърчи и мотивира уче-
ниците ни да научат повече за българската култура и история.

1 Според Постановление на МС № 90 БНУЧ може да се организират от: организации на 
българи, живеещи извън Република България, регистрирани съгласно законодателството на 
съответната държава за извършване на образователно-културна дейност; дипломатическите 
представителства на Република България в чужбина; български православни църковни 
общини; Славянобългарския манастир „Св. Вмчк. Георги Зограф“ – Атон, Гърция. Вж. 
пълния текст на Постановлението на: https://mon.bg/bg/174.
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Голяма стъпка напред бе направена през лятото на 2016 г., когато МОН, заедно 
с учители по история от БНУЧ, разработиха нова, адаптирана програма за 5. клас, а 
през 2017 г. бяха разработени програми за 6. и 7. клас, като всички те бяха обединени 
в една програма, покриваща от 5. до 7. клас.2 Общият брой часове по учебния предмет 
история и цивилизации бе определен от МОН на 102 учебни часа, което, равномерно 
разпределено, обхваща 34 часа на година. Хронологически, адаптираната програма 
започва с въведение в историята и праисторията и завършва до съвремеността.

Възможно разпределение на материала в трите прогимназиални класа, което бе 
предложено и прието от МОН още през 2016 г. и изпробвано в практиката, е след-
ното:

• В 5. клас се изучават: праистория, българските земи през Античната епоха, 
Средновековна България до падането ѝ под османско владичество.

• В 6. клас – първите векове на османското владичество, Възраждане, свобод-
на България до Първата световна война.

• В 7. клас – история на България след Първата световна война до нашата 
съвременност.

Друг вариант на балансирано разпределение в съответствие с новата обща адап-
тирана програма и подходящо за помагалото на издателство „Просвета“ е следното:

•   в 5. клас да се изучава периодът от праисторията до края на византийското вла-
дичество (19 теми за нови знания);

•   в 6. клас – периодът от Второто българско царство до Освобождението на Бъл-
гария (22 теми);

•  в 7. клас – времето от 1878 г. до нашата съвременност (22 теми).
Приетата адаптирана програма е изградена на проблемно-хронологичен принцип, 

а акцентите включват всички сфери на живота в миналото: държавност и политика, 
стопанство, общество и всекидневен живот, култура и културно наследство. Прог-
рамата представлява ясна концептуална рамка, която да бъде следвана от учебните 
помагала.

През учебната 2018 – 2019 г. бяха проведени консултации за създаване на учебна 
програма по история за гимназиалните класове.

ХОРАРИУМЪТ

За някои от БНУЧ хорариумът, определен от МОН, за преподаване на история 
и география на България е твърде голям. В повечето училища се преподава само в 
събота и неделя и често е невъзможно да се отдели достатъчно време за предмета. 
АБУЧ многократно е настоявала пред МОН да бъде определен за всеки клас по един 
час преподаване на история или география на България, а тези училища, които могат 
да си позволят повече от един час, сами да определят хорариума си.

2 Вж. https://mon.bg/bg/2125.
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УЧИТЕЛИТЕ

Освен основните професионални качества, които трябва да притежава всеки учи-
тел, учителите в БНУЧ следва да отговарят и на редица допълнителни критерии. 
Нужни са им например допълнителни компетенции за работа с ученици в мултикул-
турна среда. Друго полезно качество е адаптивността – лесното приспособяване към 
нуждите на учениците, защото в БНУЧ всяка година условията на преподаване може 
да са различни – класовете да са по-малки (само от 6 – 7 ученици) или по-големи (до 
30 ученици). Ако една година учениците от даден клас са с много добро познаване 
на езика, следващата година това може да не е така и да е нужно използването на 
различни стратегии за преподаване.

Учителите в БНУЧ нямат голяма възможност за осъвременяване на знанията си по 
история на България или върху дидактиката на историята. Като изключим традицион-
ните летни конференции на АБУЧ в България, единствената възможност „за сверяване 
на часовника“ е чрез интернет. Недостатък е, че учителите, живеещи в чужда държава, 
трудно се ориентират в огромното множество от идеи, теории и нови изследвания. Не 
съществуват никакви квалификационни курсове за преподавателите по история в БНУЧ, 
организирани от български университети. Друг недостатък е, че почти всеки учител уп-
ражнява и друга професия, за да може да се издържа в чужбина, а така времето за са-
моусъвършенстване и професионално развитие на знанията и уменията се ограничава.

УЧЕНИЦИТЕ

Несъмнено учениците в БНУЧ се различават от живеещите в България по своите 
езикови и социокултурни компетентности. Те са най-често деца билингви, живеещи 
в чужда езикова среда, а познанията им по български език са с разлики в голям ди-
апазон. За тях често България не е тяхната „Родина“, защото вече по-голямата част 
от тях са родени в други държави, а ние – учителите в БНУЧ – трябва да им обясним 
какво е Отечество, какви са земята и историята на техните предци.

Голямо предизвикателство е да се работи с ученици в един клас, които се различа-
ват значително по езикови познания, но същевременно е невъзможно да се постигне 
изкуствено изравняване, като не се допускат в клас учениците със слаби познания 
по български език, защото нашите училища са приобщаващи. Основна политика на 
БНУЧ е да приема всички деца, които желаят да учат, независимо от нивото на вла-
деене на езика. Учителят трябва да е много внимателен, за да не изпадне в положе-
нието да преподава само на тези с добри езикови познания, което неминуемо ще 
доведе до неразбиране от страна на другите, невладеещи добре български, а оттам – и 
до опасността да им стане досадно и скучно. Този вариант не може да не се отрази на 
дисциплината в клас. Обратната ситуация също е възможна. Затова в книгата има от-
делна глава, посветена на стратегиите и методите на преподаване на ученици, които 
не владеят добре българския език.

Ако погледнем и въпроса за различните стилове на учене и това, че учениците 
имат различни потребности и очаквания – работата на учителя става още по-трудна. 
На много от децата и младежите, живеещи в чужбина, често не им достигат основни 
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общи знания за историята и културата на България, които биха натрупали извън учи-
лище, ако са в Родината си, т.е. техният натрупващ се житейски опит е по-различен 
от този на децата в България. Този проблем, свързан с въпроса за историческата ко-
муникация, е разгледан в статията на С. Будинов3, цитиран от Кр. Табакова в книгата 
„Методика на обучението по история“.4 Естествено е на българските ученици в чуж-
бина да им липсват много от пътищата за „захранване на историческа по произход 
и съдържание информация“, които са хиляди в България – от ритуалите, свързани 
с герба и знамето, през имената на улици, честването на юбилеи, посещенията на 
паметници, музеи, храмове или наличието на битови вещи от миналото.5 По всички 
тези пътища те придобиват знания за „чуждата“ държава, в която живеят, и започват 
да я чувстват много близка. Повечето от нашите ученици признават, че за тях е много 
по-лесен английският език, а не родният им български. Тези пропуски трудно може 
да се запълнят от няколкото седмици, прекарани в България през лятото.

Поради изброените по-горе причини често на някои от учениците им липсва уве-
реност, което води до понижаване на техните способности да осъзнаят и възприемат 
историческия разказ или текстове, както и да изказват устно комплексни идеи и тези. 
На тези ученици историята трябва да се преподава емоционално, по интересен начин, 
за да съпреживеят това, което се е случило в миналото.

Учениците ни се различават и по начина, по който са свикнали да им се препода-
ва. Например в стандартите за преподаване на британската образователна система 
(Teaching standards) е посочено, че трябва да се преподава според конструктивистки-
те методи.6 Това е още една причина и ние да променим методите си на преподаване, 
за да отговорим на нуждите и желанията на учениците ни – как искат да учат и как са 
свикнали да учат.

МОТИВАЦИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ И ЦЕЛИТЕ 
НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА ИСТОРИЯ

Вероятно всички учители са се сблъсквали с неразбирането на някои ученици 
защо се учи история. Почти всяка година някой задава в клас въпроса: „За какво ще 
ми послужи знанието за толкова отдавна отминали времена?“.

Българските училища в чужбина не са задължителни, учениците идват добровол-
но и е логично мотивацията им да е силна, но практиката е доказала, че това невинаги 
и не при всеки ученик е така. Учениците ни трудно се задържат след определен клас 
(около 5. или 6. клас) в училищата ни и се отказват на даден етап поради натоваре-
ността си в местното училище, нарастващите изисквания и езиковите трудности при 
нашия учебен материал – важни фактори, които им действат демотивиращо.

3 Будинов, С. За системата, подсистемите и центровете на историческа комуникация. – В: 
История, 1998, № 8, с. 17 – 26. 

4 Табакова, Кр. Методика на обучението по история. С.: Университетско издателство 
„Св. Климент Охридски“, 2013, с. 41.

5 Пак там.
6 Cooper, H. Why are there no Textbooks in English Primary Schools? – In: Revista de la 

Facultad de Educacion de Albacete, No. 29-1, 2014, p. 27 (статията е достъпна в интернет: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4911468.pdf).
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Да се върнем на въпроса: какво отговаряме на учениците, които ни питат защо им 
е нужна историята и по-специално българската история. Отговорите може да бъдат 
различни, свързани с целите на обучението. На по-малките ученици винаги може да 
се представи метафората за дървото без корени, а на по-големите – колко е важно 
да имат идентичност, или че историята им е нужна, за да разберат защо са тук, и да 
могат да изградят своите възгледи за света. Може да им напомним и че „народ, който 
не познава миналото си, няма бъдеще“. При изучаването на българското минало се 
изгражда и чувство на принадлежност към корените, към рода и Родината.

В допълнение към всичко казано, несъмнено преподаването на българската исто-
рия в БНУЧ има още една важна задача, която може да се постави на предна позиция: 
обучение в принадлежност, предаване на ценностите на миналите поколения и възпи-
таване в любов, разбиране и уважение към България.

МЕТОДИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Защо е необходимо за нашите училища модерните методи на преподаване да се 
използват повече от традиционните? По-ефективни ли са и можем ли да постигнем 
успех с тях? В британската педагогическа литература се прави разграничение между 
дейностите с ниска стойност/ефективност в часа по история (четене от учениците 
един след друг в клас; преписване от дъската; решаване на кръстословици и др.) и 
методите с висока стойност (водене на диалог, четене наум, попълване на работ-
на карта).7 Дейности с висока ефективност са онези, при които които учениците са 
ангажирани с представяне и развиване на идеи, дискутиране и даване на оценка на 
минали събития в светлината на това, което са изучавали.8

Нужно е въвеждането на нови дидактически методи, които да подпомогнат обуче-
нието по история и география на България в чужбина, за да бъдат постигнати поста-
вените образователни цели. В тези часове следва да се изгради тясна връзка „слово 
– текст – изображение“. Логично се налага използването на възможно най-широк 
кръг интерактивни методи на преподаване. Необходими са облекчаване на истори-
ческия разказ и отпадане на сложната и понякога остаряла терминология. Евристич-
ните дискусии са полезни, но трябва да са съобразени с нивото на знание на езика.9 
Адаптирането на уроците от досега съществуващите учебници, за да отговорят на 
способностите на учениците, изискваше от учителите солидни теоретични познания, 
умения и идеи, както и много ентусиазъм и желание за работа.

В заключение бих искала да подчертая важността на предметите история и геогра-
фия на България в БНУЧ. Българското дете в чужбина може да се научи да говори 
български език (дори с пропуски в граматиката) и в семейна среда или по време на 
престоите и общуването си в България, но трудно би могло да си представи и изгради 
ясна картина за историята на България само от семейната среда.

7 Пак там, с. 41.
8 A training resource for teaching of history in Secondary Schools, Ofsted’s subject professional 

development: history, 2012, slide 20.
9 Въпросите, свързани със специфичните методи на обучение в БНУЧ, са представени в 

статията ми „За обучението по история в едно българско училище в чужбина“:
http://www.abgschool.org/drupal/?q=node/296.
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ВТОРА ГЛАВА
Планиране на уроците – конструктивизъм 
и използване на учебници

Акцентът в тази глава е върху принципите на преподаване, теоретичната обос-
новка, използването на учебниците и другите материали, както и върху важния 
въпрос за планиранетo на уроците.

КОНСТРУКТИВИЗМЪТ В ПРЕПОДАВАНЕТО 
И РАЗЛИЧНИТЕ СТИЛОВЕ НА УЧЕНЕ

Приемането на конструктивизма като важен принцип и философия на обучение-
то в българските неделни училища в чужбина може да допринесе за изпълнение на 
целите и задачите на тези училища. Той е вече водещ в преподаването в европейски 
мащаб. С годините все повече се увеличава броят на заинтересованите учители, кои-
то приемат новите идеи за преподаване на история10, където учителят е сътрудник, а 
ученикът – активен участник. Българските учители зад граница не правят изключе-
ние и в интернет се споделят много примери за добри практики и опит.

Накратко, философията на конструктивизма включва създаването на атмосфера, 
в която децата да се чувстват свободни и способни, да са мотивирани, да задават 
въпроси, които имат смисъл за тях, и да знаят как да намерят необходимата им ин-
формация, за да отговорят на тези въпроси. Образованието е смислено тогава, когато 
учителите и учениците са ангажирани съвместно в стимулиращи дискусии и изслед-
вания.11 Конструктивизмът се изправя срещу традиционните методи и подходи, кои-
то разглеждат ученето като „научаване на нещо“ и които допускат, че има обективно 
съществуващо знание, което трябва да бъде „налято“ в умовете на учениците.12 Кон-
структивисткият модел е водещ за училищата в редица държави.

Винаги е полезно, когато се подготвят уроците, да се имат предвид различните 
стилове на учене на учениците, или теорията за множествените интелигентности13, 
въпреки че и тази, като всяка образователна теория, има своите критици14.

10 За конструктивизма и училищното преподаване на история има публикувана огромна 
литература. Вж. например:
http://teachinghistory.org/teaching-materials/ask-a-master-teacher/23896. Повече за образова-
телните теории:
http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1LNV3H2J9-HWSVMQ-13LH/Learning%20Theory.cmap.

11 Cooper, H. Цит. съч., с. 30. 
12 Ангелова, Л. Образование, ориентирано към детето. – В: Да учим по европейски: 

сборник статии за учители и родители, или какво можем да научим за приобщаването от 
британския опит. Българска асоциация на Чийвнинг стипендиантите, 2009, с. 21 (достъпно в 
интернет на: http://www.cie-bg.eu/userfiles/file/Da%20uchim%20po%20evropejski.pdf).

13 Вж. http://www.educatorstechnology.com/2014/09/a-handy-visual-featuring-7-learning.html.
14 Според други изследователи обаче използването на различни методи, стимулиращи 

различните стилове на учене, не гарантира образователен успех:
http://www.educatorstechnology.com/2013/12/the-myth-of-learning-styles-debunked.html.
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Различните и многообразни, сменящи се дори в рамките на часа, методи на препо-
даване и дейности са гаранция за успех, ако наша цел е не само научаването на факти, 
но и формирането на умения, а в нашия специфичен случай за българските училища 
в чужбина е нужно да се осъществи и приобщаване към България. За да се постигне 
интерактивно обучение, е необходимо добро планиране на уроците.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ

В българската образователна система е традиционно използването на учебника 
като основен източник на информация. Много са дискусиите, както научни, така и 
обществени и медийни, за качеството и съдържанието им, като недоволството от 
учебниците по история не е само български феномен.15 За неделните училища се на-
лагаше общото мнение, че информацията в досегашните учебници е много обширна 
за броя на часовете, предадена е енциклопедично и учебниците са скучни и нераз-
бираеми за учениците. Уроците бяха препълнени с факти, а часовете за преподаване 
при нас са много по-малко. Проведено допитване сред колегите преподаватели по 
история през есента на 2015 г. потвърди, че доста от тях са се дистанцирали и не 
използват сегашните учебници с изключение „понякога на илюстрациите“.16

Нужни ли са ни тогава специализирани учебни помагала в БНУЧ? Отговорът е 
положителен, защото учителите трябва да имат важните опорни точки, за да не се за-
губи фокусът на преподаването. Проведеното допитване показа, че добрият учебник 
или учебно помагало за БНУЧ трябва да включва: кратко теоретично представяне на 
темата, обяснение на понятията, по-малко фактология, имена и подробности и повече 
практически упражнения, работа с извори и анализ на документи, ролеви игри, които 
да помогнат учениците да придобият повече умения, а и за да се улесни усвояването 
на съдържанието. Трябва да се преодолее синдромът „скучни и неразбираеми учеб-
ници“ с недостатъчно добро илюстриране и трудни термини. Необходимо е и облек-
чаване на лексиката, надграждане върху вече познатото. Авторите на новото учебно 
помагало по история за БНУЧ на издателство „Просвета“ се опитват да отговорят 
именно на тези изисквания.

ПЛАНИРАНЕ НА УРОЦИТЕ

Включването на разнообразни елементи на активното учене в уроците изисква 
време за подготовка и голямо въображение от страна на учителите. Различията в ни-
вото на владеене на български език, които се наблюдават сред учениците във всеки 
клас, се срещат също и при различните класове. Възможно е общото ниво на владе-

15 Ето какво пише един американски автор за учебниците по история в САЩ, което до голяма 
степен е валидно и за нас: „Учениците са прави: учебниците са скучни. Историите, които се 
разказват, са предвидими: всеки проблем е вече разрешен или предстои да бъде разрешен. В 
учебниците няма противоречия или пък истинско напрежение. Те изключват всичко, което 
би могло да се отрази негативно върху репутацията на нацията“. Цит. от Джеймс У. Лоуен, 
„Лъжите, които ми наговори учителят: къде грешат учебниците по американска история“, с. 
2 – 3. Вж. http://balkansbg.eu/bg/content/biblioteka/544-lies-my-teacher-told-me.html.

16 Вж. http://www.schoolbgembassy.org.uk/novini/229-2015-12-03-11-22-08.
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ене на български език в един клас да е много високо и учениците добре да отговарят 
на един стил на работа и на използването на едни методи, а следващата година класът 
да е много по-различен и да е необходимо използването на съвсем различни методи. 
Всичко това доказва нуждата от индивидуално планиране на уроците, или адаптира-
нето им към особеностите на учениците.

Независимо какви са програмите по история за БНУЧ, най-важно за учителите по 
история бяха и ще бъдат стилът, методът и начинът, по които се разработва учебната 
единица, т.е. какъв план ще направим на даден урок. Първата стъпка е да се направи 
тематичното разпределение спрямо особеностите на конкретното училище зад гра-
ница.

След като сме взели решение за тематичното разпределение, трябва да се кон-
центрираме върху урочните единици:

•  да поставим ясно централния въпрос в урока;
•  да конкретизираме целите и задачите;
•   да определим това, което искаме учениците да овладеят – дали само знания за 

факти, събития и процеси, или и умения. Хубаво е винаги да се стремим към 
комплексност и да имаме идея как да комбинираме, как да съчетаем теория и 
практика;

•  с какви нови понятия ще работим и как ще ги представим;
•   какви методи и стратегии ще използваме – като тук на първо място трябва да 

определим какви исторически извори ще включим; ще използваме ли инте-
рактивни упражнения или практически занимания.

Новото помагало по история и цивилизации за 5. – 7. клас е разработно така, че да 
грабне интереса на ученика от началото. Посочени са най-важните понятия, заедно 
с визуални източници са разработени активни и ангажиращи задачи или въпроси за 
разсъждение, които да накарат всеки ученик да участва в обсъжданията на истори-
ческото съдържание. Всичко това ще спомогне часовете по история да не са скучни 
и безинтересни.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ПРИ ПЛАНИРАНЕТО 
НА УРОЦИ В БНУЧ

Да се поставят реалистични цели и задачи за всеки урок, който се провежда, е 
важно, за да може да се постигне прогрес в края на учебната година или в рамките 
на няколко години. Цел на преподаването по история не може да бъде само „науча-
ването“ на основните факти и дати от миналото на българския народ, необходимо 
е да се потърсят начини и за разбирането на историята. Важно е също да помислим 
още при първоначалното планиране как ще допринесем за подобряването на уме-
нията на децата за изразяване на български език или на писмената им култура, 
какви техники ще възприемем, за да постигнем включване и на учениците, които не 
владеят добре езика.
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В дидактическата литература при планирането на уроците се прилага таксономи-
ята на Блум, която е особено „полезно средство при класове от ученици с различни 
нива. Започвайки от най-основни видове въпроси (кой/какво/кога/къде/защо/как…) 
и придвижвайки се през таксономичните нива и категории, учениците, които са на 
най-ниско ниво, би трябвало да постигнат определени резултати, а по-напредналите 
ученици да могат да усвоят и мисловни умения от по-високите нива“17. Ето по-долу 
схемата на таксономията на Блум18, а практически указания как да я прилагаме в ча-
совете по история, може да се намерят в цитираната книга на Е. Хепър19.

17 Хепър, Е. Информационен наръчник за съвременни методи и теории в образованието. 
Корпус на мира, 2013, с. 5.

18 Вж. http://www.index-priobshtavane.eu/?p=1381.
19 Хепър, Е. Цит. съч., с. 8.
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ТРЕТА ГЛАВА
Как да приобщим в часовете по история учениците, 
които не говорят добре български език

Във всеки клас от БНУЧ има ученици, който не са уверени в познанията си по 
български език или, като билингвистични деца, изпитват особени трудности при раз-
бирането и усвояването на материала. Този въпрос бе накратко дискутиран в пър-
вата глава, където бяха представени особеностите на БНУЧ. Целта на тази глава е 
да се дискутират стратегиите и начините, които могат да помогнат на учителите по 
история да приобщят и тези ученици в своите часове. Несъмнено голямо предизви-
кателство е да не се изключват и изолират тези ученици от останалите, още повече че 
много често те са с по-ниска мотивация да слушат и учат в часовете по история, може 
да не внимават и да се опитват да говорят с другите ученици.

От друга страна стои връзката между историята и развиването на езиковите спо-
собности на учениците. Историята е „разказвателен“ предмет, който предполага во-
дене на диалог или изказване на мнение. Важна задача в часовете по история е да се 
работи така, че да се повишат грамотността и знанията по езика. От трета страна, за 
всички е ясна връзката между историята и националната идентичност.

БРИТАНСКИЯТ ПРИМЕР

В британската дидактическа литература се отделя особено място20 на въпроса за 
използването на езика в уроците по история и проблемите, които може да възникнат. 
Вниманието към въпроса се поражда от нуждата да бъдат приобщени учениците, 
на които английският език е втори. Посочва се и едно друго общо противоречие: 
въпреки че предметът не изисква познаване на технически термини и най-често се 
използват думи от всекидневния живот, много често при изучаването на история се 
срещат „необичайни езикови затруднения“21. Оказва се, че често понятията, които 
за учителите са много често използвани във всекидневния живот, не са такива и за 
учениците.22 За нашите ученици в БНУЧ това също е валидно, защото във всекидне-
вието си те често използват друг език. С нарастването на сложността на учебното 
съдържание в по-горните класове се увеличават и трудностите при преподаването и 
разбирането на абстрактните понятия.

За да се справят децата с този и други проблеми, свързани с езика и с разбирането 
на уроците по история, в британската литература се предлагат редица стратегии, за 
да се превърне обучението в „инклузивно“, т.е. приобщаващо.

20 Като пример колко важна е междупредметната връзка между езика и историята, бих искала 
да посоча протеклата преди години дискусия във Великобритания по въпроса. Според експертите 
най-силна е връзката между преподаването на английски език и история и усилено се поддържаше 
идеята предметът история да стане задължителен матуритетен предмет за учениците над 14 
години, а да не е факултативен както сега, именно защото чрез изучаването му ще се подобряват 
знанията и уменията по езика. За съжаление, това предложение не беше прието.

21 Learning to teach…, p. 67.
22 Пак там.
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СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕЧЕВОТО БОГАТСТВО

Първата задача на учителя е да спомогне за развиването на речевото богатство на 
учениците си, и то не само на децата билингви, но и на онези, които владеят българ-
ския език на пo-високо ниво. Някои от стратегиите, представени по-долу, може да се 
използват за всички ученици, но акцентът е върху децата, за които българският език 
е втори.

Най-използваният метод е създаването на речник. Например в края на тетрадка-
та може да се отделят няколко страници и във всеки час учениците да записват по 
няколко непознати думи. Допълнително те може да бъдат окуражавани да записват 
други думи вкъщи, когато работят по домашната си работа, или това да стане специ-
ална задача за домашно след всеки час. По този начин постепенно ще се увеличава 
обемът на думи и понятия, които знаят.

Друга стратегия е учителят допълнително да дава на тези ученици отделни ра-
ботни листове. Те може да съдържат например упражнения от тетрадката, по която 
работят всички, но с превод, а може да бъдат и съвсем различни.

Трета възможност е към работните листове и упражнения да се приложат речник 
с обяснение на понятията, допълнителни данни или дори специфични подчертавания 
на най-важните думи. Подходяща тактика за тези ученици е учителят да е започнал 
писмено отговора на въпросите в работните листове, по които работят всички, а те 
само да ги допълват. Според британската литература най-важно е на ученици с не-
добро владеене на езика да се дават допълнителни разяснения или листове с допъл-
нителна информация, а не изцяло различни упражнения, за да се чувстват и те част 
от класа.23 На ученици с недобри познания по български може да се предложат също 
отделни упражнения, например за търсене на думи.

Много полезно е да се набляга на понятията с латински или старогръцки произ-
ход, които са близки като произнасяне на български и на местния език. Важно е да ги 
изговаряме и на местния език и да приканваме учениците да се опитват да ги обяснят 
с наша помощ, след като вече познават понятията на своя първи език. Така и нашите 
билингвистични ученици може да се чувстват част от групата/класа и да разберат 
урока. На учениците може да се предложат също упражнения по подреждане на думи 
по азбучен ред.

Например: Подреди понятията по азбучен ред и кажи какво означават.

селянин свещеник ____________ ____________
археология завоевател ____________ ____________
славянин манастир ____________ ____________
съкровище битка ____________ ____________
болярин дипломат ____________ ____________

23 Learning to teach history in the Secondary Schools. Ed. By Tery Haydn, James Arthur, 
Martin Hunt and Alison Stephen. London, 2008, p. 160.
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Друга подходяща идея е да се направят два списъка: единият – с различни думи, 
а другият – с общите понятия, например „война“, „държавно управление“, „култу-
ра“…, и децата да ги подреждат, свързвайки ги.

От писмените упражнения особено полезни за билингвистичните ученици са:

•   попълване на празни места в текст, като думите са дадени в края на текста или 
изреченията;

•  задачи за проверка дали дадено твърдение е вярно, или грешно;
•  задачи за подреждане на събития;
•  задачи за съчетаване на начало и край на изречения.

Не всеки учител обаче има възможност да отдели достатъчно време за създаване 
на собствени материали и работни листове.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИЗУАЛНИ И ЕЛЕКТРОННИ МАТЕРИАЛИ

Най-добрата тактика за подпомагане на ученици с недобро владеене на български 
език, за да разберат основните моменти от урока по история, е да се използват кол-
кото може повече визуални материали. Тук в помощ на учителите може да са снимки 
на артефакти, всякакви други снимки, пауърпойнт презентации, портрети, картини, 
илюстрации, карти, документални филми и др. Използването на визуалното стиму-
лиране може да е полезно за всички ученици в БНУЧ и на него ще бъде отделено 
специално място в главата за методите на преподаване.

Опитът показва, че пауърпойнт презентациите трябва да се използват внимател-
но, защото има опасност учениците да се разсеят бързо, но те са незаменими при 
изграждането на визуална представа за разглежданата тема. Полезно е да се постави 
и колкото е възможно повече визуален материал по стените на класната стая, като 
табла и постери, но това може да си позволят вероятно само някои от БНУЧ, защото 
повечето от тях наемат помещения само за събота и неделя.

ЧЕТЕНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ ТЕКСТ С РАЗБИРАНЕ

Много често учениците билингви или по-слабо владеещите български език обичат 
да четат на глас в часовете по история дори без да разбират напълно смисъла на про-
четеното. Полезно е винаги когато има текст за четене – условие на задача, писмен 
исторически извор, биографична справка за бележита личност или друг текст, да им 
се предоставя възможност да четат.

За развиване на уменията на всички ученици за четене с разбиране е полезно да 
се подготвят и специални кратки текстове, като упражнения за развиване на функ-
ционалната грамотност.
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ДРУГИ ИДЕИ

Важна стратегия за ефективно учене е групирането на учениците. Често за включ-
ването на деца с недобро познаване на езика е от голяма помощ, ако до такъв ученик 
се постави ученик с добри познания върху изучавания период, който има за задача 
да помага и превежда. Така и двамата ученици ще са ангажирани с нещо полезно и 
атмосферата в клас може да бъде по-мотивираща и позитивна.24

Един от най-сигурните начини да включим всички ученици в обсъжданията и да 
преподаваме успешно, е да им предложим интересни теми. Какви теми са по-инте-
ресни за тях? Едва ли можем да задържим интереса им с продължително представяне 
на факти, събития и личности. По-голям интерес биха предизвикали темите от соци-
алната история, при които може да се открива връзка с настоящето, да се обсъждат 
или правят паралели и да се откриват разлики със съвременността. При изучаването 
на Нова и Най-нова история лесно може да се правят паралели или да се предложат 
интересни теми за обсъждане, но това важи и за доста теми от епохата на Среднове-
ковието.

Например: В английския учебник по средновековна история „Контрасти и 
връзки“ (за 11 – 12-годишни ученици) са представени някои от най-важните 
политически събития от историята на средновековна Англия, като: норман-
ската инвазия, победата и управлението на Уилям Завоевател, политически-
те проблеми на английските крале; Магна харта; селският бунт от 1381 г. Но 
почти 70% от материала за средновековна Англия обхваща следните въпроси: 
как да направим възстановка на средновековно селище; животът в среднове-
ковното селище; какви земеделски култури са се отглеждали; как са живели 
бедните и богатите; колко и как са пътували хората през Средновековието; 
как са били изградени градовете; колко религиозни са били хората през Сред-
новековието; колко толерантни са били; имало ли е правосъдие и всеки ли е 
можел да получи справедливо правосъдие; как са възниквали и са се разпрос-
транявали чумните епидемии, какъв напредък е отбелязала медицината. От 
списъка се вижда, че много от въпросите са от социалната история и предла-
гат възможности за сравнение, за водене на диалог с учениците, за развиване 
на критическо мислене и като цяло – за активно учене.

Важно е също в клас да се правят колкото е възможно повече практически уп-
ражнения, т.е. учениците да бъдат ангажирани в дейности, свързани с правене 
(„kinesthetic activities“). Работата по проекти, рисуването, изработването на нещо, 
свързано с изучаването на дадена тема, или разглеждането на книга – всички тези 
занимания са инклузивни (приобщаващи) и не са вербални, за да затрудняват учени-
ците. Примери за такива дейности са предложени при разглеждането на методите на 
преподаване.

24 Много идеи може да се почерпят от английски сайтове, които дават съвети за стимулиране 
и помощ в уроците по история за учениците с английски език като чужд. Вж. например: 
http://www.eslteachersboard.com/cgi-bin/lessons/index.pl?read=4891.
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Важно е също в уроците да бъдат непрестанно включвани различни графически 
изображения или информацията да е предадена в графичен вид – диаграми, мисловни 
карти, линии на времето и т.н.25

Друга стратегия за приобщаване на тези ученици е учителят да задава често 
въпроси, които са „отворени“ за обяснения, изискват дискусия и не е необходимо 
възпроизвеждане на факти. Това не пречи учителят да повтори или обясни кои факти 
са най-важни. Затова и тестовата система за оценяване в нашите училища невинаги е 
най-полезната. При оценката на такива ученици следва да се вземат предвид и инте-
ресът, който проявяват, ентусиазмът в практическите занимания, редовното писане 
на домашни работи, опитите им да се справят с трудностите, които срещат.

25 Kovacic, Kely. Using Non-Linguistic Representations to Strengthen Historical Thinking, 
http://teachinghistory.org/teaching-materials/english-language-learners/25458.
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ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
Идеи за преподаване на история и цивилизации 
в БНУЧ

ПОЛЕЗНИ МЕТОДИ И СТРАТЕГИИ,  
ИЛИ ЗАЩО ДА УЧИМ АКТИВНО

В тази глава ще бъдат проследени някои от основните методи, които са полезни 
и е добре да бъдат широко застъпени в обучението предвид особеностите на БНУЧ. 
Ще бъдат дадени примери за тях и ще бъдат развити някои идеи.

Приемането на адаптираните програми по история и цивилизации за нашите учи-
лища беше първата важна стъпка в правилната посока. Следващата стъпка – създава-
нето на специални учебни помагала, вече е факт. Нужно е обаче да направим усилия 
и за внимателно преценяване и търсене на нови форми и методи на преподаване, без 
да се отказваме напълно от разказа, обяснението и лекцията, когато е необходимо. 
Именно активното учене, излизането извън традиционните стандарти и търсенето и 
прилагането на иновативни методи за „разчупване“ на уроците са най-полезната стра-
тегия. Разнообразяването на използваните методи в клас е ключ към качественото 
обучение и сред тях особено място следва да се отдели на методите за активно учене.

AКТИВНОТO УЧЕНЕ

Интерактивни методи са всички методи, при които ученикът не е субект, а обект 
в процеса на обучение. При тях едновременно се получават знания и се изграждат 
умения у учениците. Чрез въвеждането на интерактивните методи се търсят непре-
къснато взаимодействие и обратна връз ка, постоянна ангажираност на учениците, 
използване на по-добри и разнообразни ресурси.26 Те спомагат за увеличаване на 
мотивацията на учениците, а в БНУЧ не можем да си позволим да не сме модерни и 
да наблягаме на формализма, преследвайки целта да преподадем всичко. В нашите 
часове не трябва да присъства скуката или да изискваме механично заучаване на 
факти и събития.

Доказано е, че използвайки методи и дейности за активно учене, учениците по-
добре усвояват знания и умения, а най-важното в нашия случай е те да влизат в часо-
вете с удоволствие. Учениците се отнасят положително към дейностите на активното 
учене. Да припомним и другите ползи от включването на тези дейности в обучението:

•  Всеки може да участва независимо от езиковите си способности;
•   Припомнянето на дадено упражнение в следващите уроци може да спо-

могне за стимулиране на учениците;

26 За ползите на активното учене вж. https://www.youtube.com/watch?v=rfwwzp9KFxA.
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•   Активното учене спомага учениците да разберат по-добре сложността и 
развитието на дадена ситуация;

•   Те имат реална възможност да развият умения за учене и критическо 
мислене.27

27

Поради всички тези причини ще бъдат разгледани широк кръг методи, чрез кои-
то по един или друг начин учениците могат да бъдат ангажирани, ще бъдат дадени 
практически насоки за прилагане на различни методи и техники в процеса на обу-
чение. Ще бъдат разгледани накратко и различни дейности, които може да намерят 
място в часовете по история наред с използването на учебника и методите за устно 
изложение, като методите за нагледност и практически действия, работата с извори 
и изображения, използването на комуникационните технологии.28 Поради факта, че 
целта на настоящата книга е не толкова теоретично разглеждане на методите, а прак-
тическото им прилагане в една по-особена интеркултурна и билингвистична среда, 
няма да се търси теоретизиране на въпросите.

Вариантите и подходите за разглеждане и систематизиране на методите, залегнали 
в дидактическата литература, са многобройни. Възможен подход е да проследим кои 
методи и форми са най-полезни при преподаване на знания за основните исторически 
категории (време, хронология, причини и последици, традиции, последователност и 
промени), за основните исторически периоди и техните характеристики, за значи-
мостта на събитията и тяхната историческа интерпретация и др. При реализирането 
на задачата учениците да възприемат по-добре тези базисни знания, ние използваме 
широк набор от практически дейности и упражнения, за да постигнем успех. В слу-
чая обаче отправната точка ще бъдат полезността и практическите резултати при 
използването на даден метод в работата на учителя по история в БНУЧ.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ,  
ВИДЕОУРОЦИ И ФИЛМИ

За да бъдат учениците мотивирани и за да заобичат историята, в клас трябва да 
им се предложат мотивиращи дейности и занимания, които все по-често са свързани 
с компютърните технологии. Дигитализирането на обучението означава по-голяма 
достъпност, по-лесно адаптиране към езиковите компетентности и инклузивност. 
Постепенно компютърът и екранът се оказаха централни и незаменими в обучението 
по история. Дали за представяне на презентация, документален филм, линия на вре-
мето, видеоразработка; дали за тестова проверка, или за използването му от учени-
ците за представяне на тяхна самостоятелна работа, обучението без компютър вече 
е немислимо.29

27 Вж. http://www.thinkinghistory.co.uk/UsingActivities/UsingActWhy.html.
28 Добро систематизиране на методите вж. в: Табакова, Кр. Методика на обучението..., 

с. 142 – 153.
29 Този въпрос бе коментиран за първи път в моята статия „Практическите занимания, 

ролевите игри и самостоятелните задачи и техният потенциал в обучението по история в 
българските училища в чужбина (БУЧ)“, публикувана в сп. „История“, № 5, 2015.
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Положителна тенденция е, че с всяка изминала година достъпните в интернет ре-
сурси за българската история стават все повече и повече. Все по-лесно става не само 
за учителите да обогатят своите методи на преподаване, но и за самите ученици да 
проведат самостоятелно изследване и разработка на самостоятелна работа.30 Разбира 
се, не трябва да ставаме твърде зависими от интернет и екрана, а винаги да имаме и 
алтернативни писмени материали. Неслучайно и в по-широк мащаб, когато се обсъж-
да въпросът какви са най-важните промени в обучението по история през последните 
20 – 30 години, на първо място се споменава използването на компютърните тех-
нологии, наред с такива като разширяване на програмата и въпросите, по които се 
провежда обучението.31

Едно от важните предимства, които предоставят на учителите по история интер-
нет и модерните технологии, е, че всеки може сам, където и да се намира и да препо-
дава по света, да направи своя колекция от ресурси, които са качени в интернет, и да 
ги използва, ако прецени, че са полезни.

Практиката е доказала, че учениците много повече се ангажират с изучаваната 
тема, ако при преподаването на даден урок се използват документални филми и 
видеоуроци.

Други причини за използване на филми и видеоуроци са:
•  да се задържи вниманието на учениците;
•  да се покрие бързо по-обемен материал;
•  да се наблегне на даден факт/събитие;
•  учениците да се ангажират емоционално и др.32

Не може да не бъдат споменати и електронните учебници. Електронните ре-
сурси в учебното помагало на издателство „Просвета“ например включват над 35 
истински документални филма и десетки аудиозаписи на писмените извори в помага-
лото – общо над 150 видео- и аудиоресурса, които ще улеснят значително учителите.

Домашните работи, свързани с изследване на даден въпрос в интернет, са 
важни, доколкото часовете по история в БНУЧ са силно ограничени и за да получат 
по-добра представа за историята на България, учениците трябва редовно да изпълня-
ват и задачи за самостоятелно проучване вкъщи. В новата, адаптирана програма по 
история и цивилизации също е посочено, че едно от необходимите умения на учени-
ците, които трябва да се изградят в нашите училища, е да „търсят информация чрез 
ИКТ по зададени показатели“.

Свързан с коментираните дотук въпроси е този какви трябва да бъдат дигитални-
те умения на учителя по история. Дали всеки трябва да се стреми да стане специа-
лист, който да познава и използва много от уеббазираните платформи и обучителни 
програми? В днешния свят, доминиран от мобилните комуникации, несъмнено би 
било предимство, ако учителят по история е запознат със съвременните тенденции. 

30 Кратко обобщение за използването на компютрите в обучението по история в България 
вж. в: http://ivelinakirilova.weebly.com/uploads/2/5/5/2/25528948/istoriq_s_komputar.pdf.

31 Вж. например: http://www.historiansonteaching.tv/video/history-teaching-today/.
32 Learning to teach…, p. 189.
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От личен опит мога да споделя следния проблем: когато започнеш да се абонираш за 
сайтове, които обещават иновативни решения и образователни продукти, невинаги 
качеството и полезността им се оказват на нивото, което си очаквал, или, за да се из-
ползват ефективно, е необходимо да се отдели значително време. За нашите училища 
в чужбина с ограниченото време за часовете по история си остават приоритетно и 
важно използването на учебник и създаването на индивидуализирана среда посред-
ством общуване и дискусии, практически занимания и групови упражнения и едва на 
второ място идват дигиталните обучителни техники.33

ИДЕИ ЗАЩО И КАК ДА ПРЕПОДАВАМЕ УМЕНИЯ ЗА МИСЛЕНЕ

Трябва ли в БНУЧ да изграждаме умения за учене и критическо мислене и ако 
трябва, как да научим учениците да разбират историческите процеси по-добре и да 
правят свои интерпретации? Споделям виждането, че учителите в БНУЧ наред с пре-
подаването на историята, културата и традициите на България не трябва да загърбват 
и тази задача. Ако успеем да допринесем за развитието на умения и компетентности, 
които да подпомогнат изграждането на учениците като личности и граждани, то тога-
ва престоят им в нашите училища ще е още по-полезен. Надеждата ни е, че някои от 
тях ще се завърнат и установят в България.

Във Великобритания изграждането на умение за критическо мислене в часовете 
по история е основна цел. Учениците трябва да разпознават стереотипите и пред-
разсъдъците и да обясняват защо едно събитие може да се разглежда от различни 
гледни точки. В България също през последните години беше постигнат напредък 
в тази посока. Например при представянето на проекта „История без полюси“34 ето 
какво заявява редакторът му Румяна Кушева: „…идеята е да се покажат от различни 
перспективи културното разнообразие, сложността и нееднополюсността на исто-
рическите оценки. Да се възприеме, че при анализа на историята трябва да се търси 
винаги не-единствената гледна точка“35. Стара тема, на която са посветени много-
бройни изследвания, е образованието по история в балканските страни след създа-
ването на модерните държави като негативен пример за „агресивна идентичност“, 
противопоставяне и изграждане на негативен образ за съседа, всичко това, което се 
свързва с термина „балканизация“.36 Постепенно тези негативни характеристики на 
преподаването по история остават в миналото въпреки опитите за връщане към тях.

Какво включват в понятието „умения за мислене“ във Великобритания? Класифи-
цират тези умения по следния начин:

33 Мнение и списък какви са нужните на съвременните учители дигитални умения, може 
да намерите в блога на Юри Карагьозов: http://blogs.uwekind.com/karagyozov/digitalnite-
umeniya-koito-vseki-uchitel-na-21-i-vek-tryabva-da-pritezhava/.

34 Проектът може да бъде видян на: http://bghistory-edu.org/?call=USE~projres.
35 Вж. http://www.dnevnik.bg/evropa/obrazovanie/novini/2009/09/18/746553_uchebno_

pomagalo_shte_razchupva_stereotipite_v/.
36 Съветът на Европа е организацията, която още от създаването си се занимава с въпроса 

с преподаването по история и как могат да се свържат народите, без историята да ги разделя. 
Публикувани са многобройни изследвания и книги. Вж. http://www.coe.int/en/web/history-
teaching/.
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•   умения за преработка на информация (търсене и събиране на подходяща ин-
формация, сортиране, класифициране и сравняване на информация; анализира-
не на отношения);

•   умения за посочване на причини (формулиране на причини за действия и съби-
тия; стигане до заключения и правене на предположения; даване на оценки);

•   умения за проучване (учениците да се научат да задават правилни исторически 
въпроси; да дефинират проблем; да посочват последици);

•   умения за творческо мислене (изразяване на идеи и посочване на алтернативи; 
правене на предположения);

•   умения за оценка (преценяване на информацията и развиване на критерии за 
оценяване на действия и идеи).37

Тези моменти в обучението няма да бъдат разглеждани подробно, защото методи-
те за активно учене, които са основен обект на разглеждане тук, в най-голяма степен 
допринасят за развиване на умения за критическо мислене. Ще спомена само няколко 
идеи и конкретни примера как можем да развием критическото мислене на учениците 
чрез различни упражнения.

Например създаваме лист, в който са изброени причините за дадено съби-
тие (война, падане под чуждо владичество, освобождение и т.н.), и учениците 
трябва да подредят по важност причините, довели до него. След това трябва 
и да защитят решенията си – защо са поставили дадена причина пред други-
те. Например в 5. клас – след като учителят разкаже за упадъка на Римската 
империя или покаже учебен филм на тази тема, може да се даде задача на 
учениците писмено да посочат поне три причини за падането на Западната 
Римска империя и да обяснят коя според тях е най-важната.

Друго полезно упражнение е учениците да се научат да групират по дадени 
признаци:

За историята на България през ХХ век. Написват се на лист основните 
белези на тоталитарното и на демократичното управление. Задачата на уче-
ниците е да ги групират и да помислят кои елементи са валидни за България 
преди и след Втората световна война.

Друга идея е съставяне на списъци:

Поставя се задача на учениците да съставят списък на предимствата и 
недостатъците на вземането на дадено решение, довело до важно събитие. 
Например от гледната точка на княз Борис I да направят списък с аргументи 
дали да приеме, или не християнството – какви ползи и какви негативни пос-
ледици би могло да има от това решение.

Един от най-добрите методи за развиване на критическо мислене е организиране-
то на дебати между противоположни гледни точки.

37 Murphy, J. Цит. съч., с. 98.



25

В рамките на много уроци може да се открият въпроси, които да се обсъж-
дат от две противоположни страни. Запишете въпроса за часа на дъската. 
След това учениците може да се разделят на групи и да им се даде задача да 
съставят списък с аргументи в подкрепа на едната страна. На учителя често 
се налага да помага при формулирането на аргументи, но постепенно ще при-
учите учениците на подобни дискусии. Важно е накрая да се гласува от всички 
коя страна е посочила повече убедителни доказателства за дадена теза, а учи-
телят да обясни защо понякога е трудно да се стигне до единно заключение.38

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ИЗВОРИ В ОБУЧЕНИЕТО

Ще бъде разгледан накратко въпросът за мястото на изворите в часовете по исто-
рия на БНУЧ. Опитът показва, че след представяне на най-важното от изучаваното 
учебно съдържание учениците възприемат много добре работата и упражненията с 
извори. Британските учебници са построени именно на този принцип: кратък текст, 
след който са дадени различни източници като доказателство и примери, които може 
да бъдат обсъждани или да допълват информацията и представите по въпроса. Из-
точниците са от всякакъв вид: писмени извори – първични и вторични, карти, рекон-
струкции, схеми, таблици, рисунки, комикси и т.н.39 След всеки извор са дадени ня-
колко въпроса, които подпомагат учителя при обсъжданията. Именно този принцип 
е заложен в учебното помагало на „Просвета“ за 5. – 7. клас. Този подход оставя в 
миналото дългите текстове с факти и няколко снимки или изображения, като накрая 
на текстовата част са поставени няколко въпроса. Новото учебно помагало в много 
голяма степен се доближава до образците от Великобритания и Европа. За илюстра-
ция представям две страници от учебник за 9. клас от британската система.

38 Вж. http://oureverydaylife.com/critical-thinking-activities-middle-school-30917.html.
39 Peace and War: Discovering the Past for Y9: Pupils’Book by Colin Shepard, Andy Reid and 

Keith Shepherd, Hodder Education, 1993.
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В британската дидактическа литература се набляга на факта, че първичните из-
вори също са писани от хора, които са имали свои собствени възгледи и предраз-
съдъци. Указанията към учителите във Великобритания е да обсъждат с учениците 
достоверността на даден извор, както и да разглеждат даден въпрос, използвайки 
най-малко два различни извора, написани от противоположни гледни точки. Важното 
е като резултат от обучението учениците да разберат, че няма една истина. Работата 
с извори се разглежда като базисна за стимулиране на критическото мислене, за фор-
миране на умение у учениците да задават въпроси.

Редовна практика в часовете по история и цивилизации би следвало да бъде ком-
бинирането на различни източници. За работа с изворите в училищното образование 
съществуват различни алгоритми, но е важно учениците да се научат да ги описват, 
да знаят какво да гледат, как да откриват особеностите, да разсъждават за това какво 
ни „казва“ източникът, как да направим заключение, какви са ограниченията на даде-
ния извор, дали е достоверен.

Подбраните писмени извори следва да се използват от учениците не само за да раз-
съждават и да правят заключения по дадени критерии, но те могат успешно да служат и 
за развитие на речта им. Тези текстове често може да се използват за развиване на уме-
нието за четене с разбиране или дори само като упражнение по четене на непознат текст.

Когато говорим за източници, много подходящи за БНУЧ са изображенията. 
Сайтовете с публикувани снимки и материали от различни епохи са многобройни. 
Подбирането на подходящи снимки за уроците помага на учениците да „навлязат 
в епохата“, да почувстват атмосферата и да разберат дадената епоха или събитие 
по-добре. Много полезен сайт за учителите по история, когато се преподава Нова 
и Най-нова история, несъмнено е „Изгубената България“ (http://www.lostbulgaria.
com/). На учениците може да се покаже един съвършено нов свят. Когато изуча-
ват дадено събитие, те може да се запознаят с десетките автентични изображения 
за него, може да открият интересни и важни елементи от всекидневния живот или 
различни особености на изучавания период.

Много ползи има и работата с карикатури (като дадените по-долу)40, още повече 
че учениците са свикнали с обсъждането на подобен вид извори в местното училище, 
а също и с картини от епохата и пропагандни плакати.

40 Показаните карикатури са от: http://www.archives.government.bg/images/1221726181.jpg 
и https://bg.wikipedia.org/.
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Полезен сайт за архивни материали и изображения от епохата (например статии 
от вестници от Възрожденската епоха) е дигиталната библиотека на Националната 
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – http://www.nationallibrary.bg/cgi-bin/e-cms/. 
Дигитализираните материали може да бъдат съхранени на персонален компютър и 
след това да бъдат включени в презентация по дадена тема.

Когато разглеждаме възрожденската култура и развитието на образо-
ванието в 6. клас, е полезно в уроците да се вплете представяне на начални 
страници на възрожденски вестници или дори началото на книга с описание 
как да се създаде взаимно училище и на какви условия трябва да отговаря то. 
Така учениците получават представа и как се е развил книжовният език от 
тогава до сега.

Друг сайт, в който може да се намерят много документи за войните през ХХ век, е 
дигиталната колекция на Държавна агенция „Архиви“, наречена „Войните на Бълга-
рия (1878 – 1945): http://archives.bg/wars/. В нея освен официалните телеграми, дого-
вори и документи са представени лични писма и дневници на военните, както и техни 
портрети. Както посочва председателят на Държавна агенция „Архиви“ доц. Михаил 
Груев: „…тези документи добавят това, което липсва в традиционното познание за 
войните. Те разказват за тяхното ежедневие (на войниците) в окопите, опитите им да 
внесат някакъв уют в трудния и опасен живот далеч от дома“.41 В подкрепа на идеята 
да се включи поне един момент от всекидневието на войниците или една човешка 
история от войните, които България води в края на XIX и първата половина на XX 
век, е практиката на британските училища. В тях при темите, посветени на Първата 
световна война, се акцентира върху живота на войниците в окопите, както и върху 
въздействието на войната върху живота на жените и децата в тила.

ТАБЛИЦИ, МИСЛОВНИ КАРТИ, СХЕМИ, ГРАФИКИ 
И ДРУГИ ПИСМЕНИ УПРАЖНЕНИЯ

Много полезни за активното учене са графичните изображения, както и използ-
ването и направата на обобщаващи таблици и мисловни карти.42 Всяко такова пред-
ставяне подпомага разбирането на изучаваната тема от учениците. Графичните из-
ображения са много полезни, особено когато в класа преобладават ученици с не 
много добро владеене на езика. Може да се използват с различна цел – за предста-
вяне на сложен проблем, при преподаване на нови знания, за обобщение, за анализ.

Особено популярни в обучението по история несъмнено са таблиците43 – хроно-
логични, разяснителни, тематични, сравнителни, числови или друг тип.

41 Вж. http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/05/10/2757176_ot_slivnica_
do_doiran_da_prejiveesh_bulgarskite_voini/?ref=embed&source=www.dnevnik.bg.

42 В цитираното по-горе помагало на американската авторка Емелия Хепър (http://vtoro-
ou-gd.com/content/uploads/2013/03/BG-Pomagalo.pdf) е цитиран един полезен сайт, от който 
може да се изтеглят и приложат в час многобройни графични мисловни карти или схеми и 
таблици: http://www.eduplace.com/graphicorganizer/.

43 Табакова, Кр. Методика на обучението…, с. 231 – 235.
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Чрез таблици успешно може да се обясняват промени в политическия, социалния 
и икономическия живот за даден период от време. Например може да разглеждаме 
проблема как християнството трансформира средновековна България. Ето как би 
изглеждало началото на такава таблица, като тя може да бъде допълнена с каквото 
учителят пожелае:

Средновековна България 
преди приемане на 

християнството

Средновековна България 
след приемане на 
християнството

Религия

Владетелска титла

Таблиците са полезни за всякъв вид сравнения – между славяни и българи при 
създаването на България на Балканския полуостров; между силите и слабостите на 
противникови армии преди битки или войни; между различни идеи и идеологии и др. 
В табличен вид може да се въвеждат и изучават понятия – свързване на понятието и 
обяснението му. Редица предложения за таблици има и в книгата на проф. Красимира 
Табакова „Методика на обучението по история“.44

Мисловните карти (mind maps) също са отлично средство за улесняване на въз-
приемането на материала от учениците. Представянето на основните идеи, свързани 
в логическа последователност, подпомага ученето и създаването на представа за „об-
щата картина“. Възможно е както едновременно създаване на мисловна карта с уче-
ниците, така и попълване на предварително принтирани празни мисловни карти. Това 
упражнение включва четене на част от темата, която дава съответната информация. 
С мисловните карти може да се представят и по-сложни исторически проблеми, на-
пример пътищата към свободата на България, промените във всекидневния живот, 
последиците от Балканските и Първата световна война и др.

Много са и сайтовете и програмите за създаване на мисловни карти. Да споменем
само няколо: http://www.lifehack.bg/web/nai-dobrite-instrumenti-v-sveta-za-sazdavane-
na-mind-map/#axzz2oJiHS3lN; http://www.makeuseof.com/tag/build-mind-map-
microsoft-word/; http://liternet.bg/publish20/i_rangelova/kak_da_uchim/mislovni.htm.

Споменатият сайт http://www.eduplace.com/graphicorganizer/ предлага много гра-
фични схеми. Друг полезен сайт, който позволява безплатно да създадете графични 
изображения, е https://www.worksheetworks.com/miscellanea/graphic-organizers.html. 
Най-полезните изображения са: диаграма на Вен, диаграма за цикъл, диаграма за 
сравнения и противопоставяне, за процес, пирамида и др. Учителите могат да създа-
дат всички изброени графики и чрез програмата SmartArt на Microsoft.

Графичните изображения са много полезни, когато се изучават Нова и Най-нова 
история на България, защото тези периоди са многопластови и по-трудни за раз-
биране от учениците. Във формата на стълба, която учениците чертаят и попълват 
чрез записки в тетрадките, е добре да се представят например формите на съпротива 
срещу османското владичество.

44 Табакова, Кр. Цит. съч., с. 231 – 234.
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РАБОТА ПО ПРОЕКТИ, ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ,  
ВЪЗСТАНОВКИ

Обучението по история в БНУЧ несъмнено трябва да бъде не толкова теоретично 
и абстрактно, а повече практически ориентирано, занимателно и съобразено с раз-
личните езикови компетентности на нашите ученици в чужбина. Както беше посоче-
но, за да се приобщят към обучението всички деца, темите трябва да са интересни, 
методите и стилът на преподаване да са сходни с тези в местните им училища, да се 
изгради по-индивидуализирана среда. Практическите демонстрации и работата по 
проекти са ефективни при преследване на тези цели, като същевременно не са трудни 
за осъществяване. Въпреки планирането на дейността учителите трябва да са готови 
за различни предизвикателства, като например: реорганизация на пространството в 
класната стая, понякога повече шум и по-лоша дисциплина, невинаги успешни край-
ни резултати. Но всеки учител може и трябва да отдели време в рамките на учебната 
година и за такива дейности въпреки ограничения хорариум в нашите училища.

Какво можем да постигнем с работата по проекти/приложни занимания? Като 
цяло резултатите от работата по проекти или приложни занимания може да се оценят 
положително. В никакъв случай не бива да се поставя в центъра на вниманието идея-
та, че предлагаме на учениците да работят по проект само за да се забавляват, трябва 
да се стремим и да формираме умения и компетентности. Ето какви умения можем да 
развием чрез работата по проекти:

•   обогатяване на знанията на учениците по даден въпрос, проблем, кул-
турна особеност, традиция;

•   чрез поставяне на задачи за работа в екип – развиване на умението на 
учениците да работят заедно;

•  работейки по проекта, те общуват по-свободно помежду си;
•   понякога изготвените материали може да послужат като нагледни ма-

териали и за по-малките ученици.

Най-важното за нашите училища е, че в работата по проекти се включват активно 
всички ученици – дори тези, които не говорят добре български език. Конкретно тук 
ще представя някои проекти, по които са работили ученици от досегашните 5. и 6. 
клас, т.е. свързани със Средновековието и Новата и Най-новата история, като ще 
предложа методология за организирането им и допълнителни идеи. Преди това ще 
си позволя да представя една българска книга, която може да вдъхнови и мотивира 
много учители да работят по повече проекти с учениците си. Това е „Ваканция в 
Средните векове“ от Зорница Христова и Иво Чолаков, издателство „Точица“, 2013 
г. Тя представлява своеобразно „пътешествие във времето“ на Българското средно-
вековие. В нея може да се открият интересни сведения за всекидневния живот, както 
и идеи за практически занимания.

В следващите редове представям няколко проекта и практически занимания, свър-
зани с Българското средновековие, с които бяха ангажирани учениците в Българ-
ското училище към Посолството в Лондон. Най-общо те може да се разделят на три 
групи: минипроекти, които се реализират в рамките на 15 минути в края на часа; 
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практически дейности в рамките на целия час и домашни работи, свързани с изработ-
ването на проект. Минипроектите са следните: упражняване на учениците да изпис-
ват инициални букви както в ръкописните книги през Средновековието и довършва-
не на разрушени замъци.

Упражнението как се изписват инициални букви, е част от урока за „Златния век“ 
на българската култура, където се разглежда и въпросът как са се създавали сред-
новековните книги в България, какви материали са се използвали, колко дълго са 
прекарвали книжовниците, преписвайки или създавайки всяка от тях, как са били 
украсени книгите, какво представляват миниатюрите и защо са толкова ценни. Въп-
рос, конкретно свързан с инициалните букви, може да е: какви мотиви са използвали 
средновековните книжовници при изписването им – от живата природа и символи. 
Учениците толкова много харесват заниманието, че някои изписват цялата българска 
азбука красиво, с инициални букви. Идеята за упражнението е от споменатата книга 
„Ваканция в Средните векове“.45

За упражнението „Да дорисуваме замък“ може да се кажат много неща, но несъм-
нено едно от тях е – колко е важно учениците да се ангажират с реални проблеми, 
при обсъждането на които да могат да споделят свое мнение, да изкажат своя мисъл. 
При разглеждането на българската култура през XIII – XIV век е добре да се покаже 
на учениците филм за значението на средновековните замъци, да се обсъди ролята 
им като опора срещу чуждите войски, как си представяме живота в тях и дали бихме 
се чувствали добре, ако се пренесем с машина на времето там.46 Може да се органи-
зира и дискусия на тема дали трябва да се възстановяват средновековните замъци с 
бетонови блокчета, както в момента се прави на някои места в България, за да се пре-
върнат в туристическа атракция, или руините трябва да се съхранят такива, каквито 
са достигнали до нас. В края на този час учениците влизат в ролята на архитекти и 
дорисуват замъците.

За организиране на практически дейности в рамките на целия час е добре през 
учебната година се отделят два часа. Най-подходящото време за провеждане на та-
кива дейности е преди ваканциите – коледна, великденска или лятна, когато настрое-

45 Христова, З., И. Чолаков. Ваканция в Средните векове. С.: Точица, 2013, с. 44.
46 Полезен сайт на английски за дейностите, които можем да предложим в клас за 

средновековните замъци: http://score.rims.k12.ca.us/activity/castle_builder/. Специален сайт за 
българските крепости: http://bulgariancastles.com/bg.



31

нието е предваканционно. Забавно е преди Коледа да се направят болярски украси за 
глава на жените и средновековни болярски колани. Идеята и технологията на изра-
ботването им са описани в книгата „Ваканция в Средните векове“. Важно при орга-
низирането на подобни практически занимания за цял час е да се предложи направата 
на два или повече проекти, за да се отговори на различните интереси на учениците.

Особено важно е указанията да са добре написани, за да се ангажират учениците 
и да се постигнат резултати.47

Интересът и положителният ефект, които предизвикват сред учениците тези два 
проекта, се виждат от снимките, които ясно показват настроението в практическия 
час по Българско средновековие.

Допълнително през учебната година може да се организира специален „средно-
вековен час“ по подобие на популярните „средновековни дни“, в който да се отдели 
време за различни дейности: рисуване на глинени съдове по мотиви от търновската 
сграфитокерамика; „обличане“ на дървени кукли в средновековни дрехи; украсяване 
на щитове.

Целта при организирането на този специален час е учениците донякъде да „се 
потопят“ и да усетят духа на епохата по аналогия с организираните и вече много 
популярни в България исторически възстановки. Историческата възстановка е мяс-
тото, където децата могат да видят облечен в ризница средновековен боец, болярин и 
болярка, как са изглеждали мечовете и оръжията, да проследят създаването на даден 
продукт или „истински“ дуел.48 За учениците в България има достатъчно възможнос-

47 Христова, З., И. Чолаков. Цит. съч., с. 33 и 35.
48 За историческите възстановки вж. http://luboslovie.bg/2014/11/06/drugoto-lice-na-

istoriyata/. В интернет може да се открият множество филми и снимки от средновековните 
фестивали в България, които да се използват в часовете по история.
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ти да се включат в такива възстановки и да научат много детайли от родната история 
„чрез преживяване“. Един пример е организираният от НИМ в София детски фес-
тивал „Средновековието оживява“ през юни 2016 г.49 Учениците от БНУЧ обаче в 
по-голямата си част нямат възможност да присъстват на такива фестивали.

За да се създаде празнична обстановка, стаята може да се украси с разноцветни 
банери.

Един от проектите за средновековно облекло се реализира с помощта на принти-
рани модели на дрехи на различни социални прослойки. Такива може да се намерят 
в сайтовете на художничката Калина Атанасова, която е вдъхновяващ привърженик 
на историческите възстановки.50 Ето няколко снимки от един такъв час, в който са 
изработени моделите:

След като учениците изработят демонстрационни кукли, облечени с мъжко и жен-
ско средновековно облекло, може да поставят различни въпроси за обсъждане.

Например:
1. Сравнeние между мъжкото и женското облекло през Средновековието.
2. Сравнение със западноевропейското (английското) облекло – може да им се 

покажат снимки на екран (през XIII – XIV век населението в България и Англия е 
49 Вж. повече на: http://detskicentarnim.com/novini/detski-festival-srednovekovieto-

ozhivyava.html.
50 Вж. http://badamba.info/BySource/resume.html.
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приблизително еднакво на брой – 3,5 милиона, и е изправено пред големи предизви-
кателства – чумни епидемии и селски бунтове).

3. Сравнение между облеклото на болярите и на селяните (богати/бедни).
4. Може да се потърси отговор на въпроса: възможно ли е според особеностите 

на облеклото да се направи заключение с какъв труд се занимават селяните и занаят-
чиите, дали им е било удобно да изпълняват дадени дейности.

5. Може да се отиде и по-нататък и да се обсъдят въпроси, свързани с промяната 
и приемствеността в историята, като например средновековните дрехи се сравнят с 
народните носии от XV – XIX век и се открият прилики.

За направата за керамични съдове по образец на сграфитокерамиката, характерна за 
Търново по времето на Втората българска държава, може да се използва сайтът: http://
www.sgrafito-keramika.eu/sgrafito/sgrafito.html, от който да се принтират образците.

Целта на упражнението е запознаване с естетиката и особеностите на българско-
то средновековно изкуство. Разширено обсъждане би могло да има по въпросите: 
какви елементи са рисувани, реалистични ли са, дали бедните са можели да си поз-
волят да ползват такива украсени съдове или с какво са се хранели средновековните 
хора – болярите и селяните (разбиране за социалните различия).

Украсата на щит е много полезно упражнение за обясняване на символите през 
Средновековието. Ето няколко снимки от едно такова занимание.
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Упражнението се организира много лесно – необходимо е само да се принтират 
шаблони за щитове и някои символи, но те не са задължителни.

Друго практическо занимание, популярно в много от БНУЧ, е учениците да из-
граждат модели на български исторически сгради и забележителности по макетите на 
издателство „Камея“. Опитът показва обаче, че учениците срещат някои затруднения 
при сглобяването им, защото макетите са доста сложни за изработване в училище. 
Но те обикновено работят мотивирано по тях, разрешават възникнали проблеми, 
вземат решения, показват организационни умения. Затова и би трябвало да се даде 
положителна оценка на практическите занимания с тях.

От домашните работи с практическа насоченост са забавни задачите за:
написване на „азбучно стихотворение“ или акростих след изучаване на „Азбучна 

молитва“ на Константин Преславски и направа на книжка за владетелите от Второто 
българско царство. Идеята за акростиха също е от книгата „Ваканция в Средните 
векове“51 и даденият пример е от ежедневието:

Аз изядох
Бонбоните
В
Горното чекмедже,
Дето беше ги скрила за гости...
По дадения образец се сътворяват подобни уникални стихове, например:
Аз харесвам портокали,
Би ли хапнал с мен?
Важно е да се обелят,
Гризкай смело ден след ден.
Днес навънка сняг вали.
Ех, че е хубаво, нали?...

51 Христова, З., И. Чолаков. Цит. съч., с. 50.
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Разбира се, тази домашна работа не е свързана пряко с „научаването“ на истори-
ята, но тя мотивира учениците да влизат в часовете с удоволствие и да обичат пред-
мета. Мнозинството от тях пристигат за следващия час въодушевени и с готовност, 
нямащи търпение да прочетат това, което са написали. Това е само един от многото 
примери за развиване на писмената култура на учениците чрез използване на меж-
дупредметните връзки между история и БЕЛ.

Направата на исторически книжки за българските владетели е пример за дълго-
срочна домашна работа/проект за Първото или Второто българско царство. Това е 
полезно упражнение, което спомага за натрупване и затвърдяване на знания. Меж-
дупредметните връзки тук са не само с БЕЛ (текст), а и с изкуство (рисуване), ге-
ография (карти), спомагат за разбиране на хронологията и последователността на 
събитията и др. Ето как учениците описват живота на владетелите от Втората бъл-
гарска държава:

Някои теми, които може да се реализират като проекти, са свързани със среднове-
ковната музика, храна, оръжие, ризници и защитно облекло. Може да се осъществят 
и други идеи от книгата „Ваканция в Средните векове“, сред които: направи си сам 
плоча с релеф, ковашка матрица, кодов кръг, перо за писане и т.н. Интересна идея е 
да се проследи например развитието на един град през Средновековието: кога минава 
в чужди ръце, кога е в разцвет или упадък, или да се проучи как са живели хората в 
града. Като писмена работа може да се даде на учениците да опишат какво биха ви-
дели или как биха се чувствали, ако се пренесат там с „машина на времето“.

Учениците от Българското училище към Посолството в Лондон, изучавайки 
Най-нова история на България, работят всяка година по проект на обща тема „Мла-
дите хора по времето на социализма“. На всички ученици се дава самостоятелна тема 
за разработване за периода на комунистическия режим. Самостоятелната работа се 
състои в две части:

1.  Учениците да разработят кратко представяне на дадена тема (със снимки, пре-
зентация, примери);

2. Да запишат един от ярките спомени на своите родители от периода.
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Сред темите за разработване са: Лозунгите по времето на социализма; Мани-
фестациите по времето на социализма; Бригадите по времето на социализма; Сво-
бодното придвижване зад граница по времето на социализма; Младежите и членство-
то в Комсомола по времето на социализма; Играчките и игрите на децата по времето 
на социализма; Музиката по времето на социализма.

Втората част от самостоятелната задача, която изисква интервюиране на роди-
телите като част от общия проект, е интересна и за учителя по история. Значението 
на устната история и интегрирането на устните свидетелства в урока по история от-
давна се разглеждат като ценен метод, чрез който се цели мотивиране на учениците. 
Съществува и разработено методологическо ръководство за учителите по история 
как да осъществяват такива проекти.52

Може да се посочат няколко ценни наблюдения за резултата от този проект. На 
първо място трябва да се подчертаят ентусиазмът и интересът, с които всички уче-
ници изпълняват задачата и представят подготвените материали в клас. Друг интере-
сен момент представляват спомените на всички родители, които се прочитат в клас. 
Понякога те се оказват много положителни и носталгични и трябва да се разгледат 
допълнително други източници и извори, за да бъде представена по-балансирано кар-
тината на времето на социализма. Една от причините за това положително представя-
не на детството от родителите би могло да се обясни с носталгията, която е нормално 
човек да изпитва към далечната Родина и детството, но от друга страна, може да 
послужи и в подкрепа на тезата, че е нужно да се въведе по-обстойно изучаване в 
училище на най-новата история на България.53

КАК САМИ ДА СИ НАПРАВИМ УПРАЖНЕНИЯ 
ИЛИ ДА АДАПТИРАМЕ ГОТОВИ УПРАЖНЕНИЯ

За да се отговори на нуждите на нашите билингвистични ученици, невинаги е не-
обходимо да се измислят нови упражнения, а може да се адаптират такива от българ-
ската или местната система. Пример за адаптирано упражнение е долното, в което се 
обсъждат основни понятия от живота от периода на Средновековието:

• Какъв е бил животът през Средновековието? Допълнете с посочените най-от-
долу думи.

• Хората през Средновековието приличали на нас по някои неща, но техният свят 
се различавал значително от нашия. Ето как (попълнете с посочените думи).

• През Средновековието хората живеели по различен начин.

52 History Project 2006: Да преподаваме с удоволствие – устната история в класната стая. 
Ръководство за учители. DVV International – SEE Regional office: http://www.historyproject.
dvv-international.org/materials/Bulgarian_2007.pdf.

53 Тези изводи са в подкрепа на тезата на проф. Е. Келбечева за необходимостта от по-
пълно включване в учебниците по история на сравнително изучаване на тоталитарните 
режими и на българския комунизъм в частност, вж. например: http://www.dnevnik.bg/
intervju/2014/04/03/2256457_prof_evelina_kelbecheva_istorik_u_nas_shestva_parodiia/.
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• Повечето хора живеели в ............................. и работели на полето, като отглеж-
дали ........................................ . Малко хора живеели в ........................ .

• Средновековните хора мислели по различен начин:
............................. играела важна роля в живота на хората. Те вярвали, че ако не се 

подчиняват на Църквата и владетеля, ще отидат в ............................ .

• Средновековното общество било различно:
Начело на строго йерархичното средновековно общство стоял ........................., а 

най-долу в социалната пирамида били.................................. . Всеки знаел своето мяс-
то. Владетелската титла в средновековна България се изменила от ................ през 
...................... до ........................ .

• Властта на владетеля била свещена и неприкосновена, защото била дадена от 
............ . Представителите на българската аристокрация се наричали .......................... .

боляри
княз
Църквата
села
селяните
Бог
владетеля
жито и други зърнени храни
хан
градове
ада
цар

Ето и няколко практически съвета, които ми се струват приложими за нашия спе-
цифичен случай на преподаване на българска история в чужбина, aкo учителите ре-
шат да си направят сами работни листове за работа в клас или да адаптират готови:

•   В работните листове или упражнението да има превес на изображенията 
пред текста;

•  Указанията какво се иска от учениците, да бъдат кратки и ясни;
•   Изворите може да бъдат отделени и сложени в отделни текстови 

квадрати с различен цвят;
•  Текстът може да бъде накъсан с диаграми или картинки;
•   Самият текст на изворите може да бъде адаптиран, като сложните 

думи са обяснени в скоби.54

54 Learning to Teach…., p. 158.
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РАЗИГРАВАНЕ НА ВЪОБРАЖАЕМИ ДИАЛОЗИ,  
РОЛЕВИ ИГРИ И ДИСКУСИИ ПО КАЗУСИ

Ролевите игри и другите упражнения, включващи различни симулации, са сред 
най-популярните техники, които привличат вниманието на учениците.55 Тези техни-
ки са влезли отдавна в репертоара на учителите, а за учениците от всички възрасти 
са приятни и полезни упражнения. Те са едни от способите да поставим учениците 
в центъра на обучението. Това е особено важно за БНУЧ, защото тези упражнения 
са приятни и за учениците, които не говорят много добре български. Тези ученици 
дори участват с желание в такива упражнения и предлагат идеи за съставяне на ди-
алози. Упражненията са полезни и защото в тях се поставя практически фокус вър-
ху най-важните моменти от историческите събития, които се разглеждат в момента. 
Друго предимство, което се посочва за този вид метод и който ми се струва, че е осо-
бено валиден за нашите училища, е, че се дава възможност на учениците да учат един 
от друг и да се научат да се обръщат един към друг при разрешаването на проблеми. 
По този начин те задълбочават разбирането си и се доближават в личен план до тема-
та. Може да се развият също и умения за слушане, отстояване на мнение и емпатия.56

За да се разработят и проведат въображаеми диалози, ролеви игри и дискусии по 
казуси, често не се изисква специална подготовка. За някои упражнения е необхо-
димо да се подготви предварително текст. В него са посочени основните моменти, 
които да послужат за основа на диалога или диспута. Но може да се възложи и като 
домашна работа да бъде направено предварително проучване или съобщение по да-
ден въпрос. Много често е достатъчно учениците да бъдат предупредени, че следва-
щия час ще се провежда такова упражнение. Тези диалози се много полезни, за да 
успеят учениците да направят по-отчетлива разлика между континуитет и промяна в 
историята, да представят възможни различни гледни точки, случайността в истори-
ята, борбата между новото и старото и т.н. Ефикасността на упражнението обаче е 
на по-високо ниво, ако учителят все пак подкрепя активно и правилно размяната на 
мнения или подпомага учениците да разберат ролята си и мнението, което трябва да 
защитават. Полезно е да се даде и работен лист, в който да запишат основните мо-
менти от тезите, които ще защитават, или да попълнят след упражнението.

Ето пример за такъв работен лист:

Проблем:

Теза 1: Теза 2:

Предимства:
Недостатъци:

Предимства:
Недостатъци:

Решение:

55 Вж. например описание на успешен експеримент и ролева игра с ученици билингви на: 
http://www.diuu.bg/ispisanie/broi20/20dpp/20dpp4.htm.

56 Наръчници за ползване на обучителен пакет „Училища без дискриминация“, с. 13 – 14, 
достъпни на: http://kzd-nondiscrimination.com/proektuchilista/Combined%20manuals.pdf.
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Практически примери за ролеви игри с учениците от 5. клас са разиграване на 
въображаем диалог между кан Аспарух и братята му – защо българите трябва да 
се установят на Балканите; между кан Крум и кан Омуртаг за ползите от войната и 
мира; между братята Асен и Петър защо е дошло време за успешно въстание срещу 
Византия. С учениците от 6. клас е добре да се водят въображаеми диалози между 
„старите“ и „младите“ за пътищата за освобождение на България или между консер-
ватори и либерали за устройството на България и т.н.

Различни упражнения може да бъдат построени на принципа на представянето 
на противостоящи тези с цел организиране на дискусии и засилване на интереса на 
учениците. Избраните теми за противопоставяне при изучаване на Нова и Най-нова 
история са: България между Запада и Ориента; Ст. Стамболов между „осанна“ и 
„разпни го“57; демокрация срещу личен режим; континуитет срещу промени (ради-
кални или постепенни). Така учениците постепенно започват да се научават да срав-
няват противоположни тези, да мислят критично, да изказват мнения.

Практическа насоченост имат и дискусиите по казуси. Ето описание как да ор-
ганизираме една „бърза“ дискусия: съобщаваме дадено твърдение; разделяме класа 
на две групи, които ще защитават две противоположни мнения; даваме им няколко 
минути за обсъждане на идеите, следва защита на тезите.

Темите за разглеждане на казуси в часовете може да са същите, които стоят във 
фокуса на общественото внимание в България, Великобритания, Европа или света. 
Учениците още от 4. клас разсъждават по теми, като например: застрояването на 
плажовете; разширяването на ски пистите в планините; замърсяването на природата 
и опазването на околната среда, а учениците от 6. клас например – за миграцията, за 
значението на дадено политическо решение за бъдещето, за начините да се съхрани 
паметта за дадена епоха или събитие.58

Ето и един пример:
Създайте/измислете въображаем диалог между кан Крум и кан Омуртаг, 

имайки предвид фактите от управлението на двамата български владетели.
В упражнението се застъпват две противоположни тези:
А) Теза на кан Крум – наречен „Страшни“:
Със сила, войни и „твърда ръка“ в управлението може да се постигнат 

повече успехи както във външнополитически план, така и във вътрешната по-
литика;

Б) Теза на кан Омуртаг – наречен „Строителя“:
В мир и с дипломация може да се осигурят по-добри условия за разгръщане 

на строителство, развитие на държавата и културата.
Включете във въображаемия разговор факти от управлението на кановете.

57 Темата бе дискутирана през 2016 г. в предаването на БНТ „История.bg“, където бе 
използвано това противопоставяне.

58 Например през пролетта на 2015 г. учениците от 5. и 6. клас разсъждаваха и даваха 
мнение по актуални теми за българското общество: за паметника на цар Самуил в София 
или начина, по които бе направена театрална възстановка на мъчителните събития в лагера в 
Белене по времето на социализма, при която бяха използвани ученици.
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Метод, свързан с дискусиите и разсъжденията по казуси, е „мозъчна атака“. При 
него се поставя важен проблем, а учениците трябва да предложат начини за раз-
решаването му. Възможностите за използване на този метод при преподаването по 
история са неограничени.

„ДА ВЛЕЗЕМ В ОБУВКИТЕ“ НА ИСТОРИЧЕСКА ЛИЧНОСТ

Всички ученици обичат да играят на играта „Кой съм аз“. Тази учебна игрова 
ситуация може да се организира по два начина: учителят е написал на лист кратки 
характеристики и всички ученици отгатват личностите, които се крият зад тях. Или 
на малки листчета е записана думата/личността, която ще се познава – учениците 
задават въпроси след представяне на характеристиките и съответно един ученик от-
говаря.

Тази учебна игра може да се използва за владетелите през Средновековието59 
(най-честата практика), но може да се разиграва в много случаи: за членовете на 
средновековното общество; за възрожденските дейци; за известните личности след 
Освобождението. Същата идея може да развие и чрез електронни флашкарти.60

ДРУГИ УЧЕБНО-ИГРОВИ СИТУАЦИИ

Голямо значение в часовете по история имат учебно-игровите ситуации. Всяко 
училище, което има интернет, може да включи онлайн тестови игри в часовете си – 
като приятно начало на часа или в самия край на урока, когато учениците са уморени 
и концентрацията им е по-слаба. В интернет може да се намерят много свободни 
образци на такива учебни игри, които да се преработят и използват. Ето и някои от 
тях, които учениците приемат много положително и които несъмнено спомагат за 
по-доброто възприемане на учебния материал:

•   играта „Кой иска да бъде милионер?“ – първата от моите разработки на играта 
е на тема „Стопанските промени през Българското възраждане“, но практи-
чески играта може да се направи за всяка тема. Образец може да се свали от 
следния английски сайт:
http://www.primaryresources.co.uk/online/powerpoint/millionaire_template.ppt#7

•   Question dice – използван е пример също от английски сайт, за да се направи 
на български език „зарче с въпроси“.61 Полезно е предварително да се измислят 
въпросите за темата, която се изучава, и да се напишат на лист;

59 Интересна е книгата с римувани гатанки за деца на българските владетели на М. Бойкова, 
М. Терзийска: Гатанки в рими за български владетели незабравими. С.: Мирфея, 2014.

60 Ето пример за разработени флашкарти: http://www.slideboom.com/presentations/.
61 „Зарчето с въпроси“, което бе публикувано в статията „За обучението по история в едно 

българско училище зад граница“, може да бъде принтирано от: http://www.schoolbgembassy.org.uk.
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•   направа на „Washing line“ (въже за простиране) – на прозорците в класната стая 
е опънато въже, на което се закачват с даден клас най-важните дати и факти от 
историческия период, който се изучава;

•  направа на табла – традиционно занимание, което учениците много обичат;
•   да си направим „жива“ линия на времето – на учениците се дават да държат 

листове с формат А4 с написани събития или владетели и те трябва да се подре-
дят в хронологичен ред. За да са готови листовете за следващата година, те 
може да бъдат ламинирани;
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•   „Нарисувай ми урока“ – прегъва се един лист A4 на части и във всеки квадрат 
учениците рисуват свързани с урока моменти. Полезността на това упражнение 
е, че учениците се концетрират повече, ако правят нещо, докато слушат.62 По 
този начин може да се направи добра организация на информацията или идеите, 
които се изучават. Този метод на активно учене се използва широко в англий-
ските училища. Ето пример от английска учебна тетрадка, който проследява как 
се развива една от най-страшните болести през Средновековието – чумата:

•   Включването на интересни моменти в уроците е важна стратегия, когато целта 
ни е уроците да са разнообразни и интересни. Един лесен начин да постигнем 
това, е да отделим няколко минути и за исторически легенди. Mоже да се из-
ползват стихотворения, народни песни и музика, а за по-големите ученици – 
лични истории, интересни мисли, спомени.

Например в 5. клас, когато се говори за хайдушкото движение, за да се 
постигнат по-добро съпреживяване и разбиране, може да се представи лич-
ната история с много интересни моменти на някой хайдушки войвода.

Такива може да се намерят в детската енциклопедия „История на България“.63

62 Turner-Basset, Р. Creative Teaching: History in the Primary Classroom, David Fulton 
Publisher, 2005, pp. 98 – 100.

63 Вж. http://hermesbooks.com/detska-enciklopedija-istorija-na-b-lgarija-kutija.html.
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КАК ДА НАПРАВИМ ВРЪЗКА МЕЖДУ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ 
И ИСТОРИЯТА НА МЕСТНАТА ДЪРЖАВА

Нашите неделни училища в чужбина са и мост между две култури – родната ни 
българска и местната, на държавата, в която живеем и отглеждаме децата си. Мно-
го от училищата са активни в своята културна дейност и всяка година организират 
десетки инициативи за представяне на България пред местната публика. Учениците 
ни са носители на две култури и са бъдещи „културни посланици“ на страната ни, 
носейки знанието и любовта към България.

В часовете по история е добре винаги, когато е възможно, да се търсят връзки, 
да се правят сравнения и посочват примери от българската и съответната чужда ис-
тория. Колкото и трудно да е това и колкото и да са различни държавите, винаги е 
полезно учениците да имат представа „къде сме/били ние“ и „къде са/били те“. Стре-
межът е да се изтъкнат важни моменти от нашата история, свързани с много усилия 
и национален устрем, така че българската история да вдъхне самочувствие в наши-
те ученици. Някои държави, по-близки в географско отношение до България, имат 
много културни връзки и общи моменти, но винаги може да се открият свързващи 
моменти с местната държава, която и да е тя.

Ето само няколко примера как се свързва българската с английската история:

Например може да изследваме и да представим личната история на бълга-
ри, следвали в държавата. За Англия е възможно, когато се говори за 1 ноем-
ври – Деня на народните будители, да се представи историята на един мал-
ко познат учител, завършил през Възраждането университет в Манчестър и 
загинал по време на Априлското въстание. Това е историята на колежанина 
Тодор Лефтеров64, който учи в Англия и има възможност да работи и живее в 
чуждата страна много добре, но се връща в родното си място, става учител 
и посвещава живота си на борбата за освобождение на България. Такива ис-
тории са вдъхновяващи за учениците.

Полезно е да се следят историческите сайтове или новините, свързани с истори-
чески открития, в страната на пребиваване. Това ще даде възможност да се насочва 
вниманието на децата към даден факт или да се информират за важни археологически 
открития. Например през 2016 г. във Великобритания си заслужаваше да се обърне 
внимание на важно събитие, каквото бе откриването до Кеймбридж на много добре 
запазено изгоряло селище от бронзовата епоха, наречено „Британският Помпей“.65 
При обучението по Нова и Най-новата история може да се направят много паралели 
между държавите.

Възприемането на идеи и използването на стратегии, почерпани от британските 
дидактически книги и адаптирани за нуждите на часовете по история, привличат вни-
манието на учениците, особено ако се изберат интересни обяснения.

64 Вж. http://www.desant.net/show-news/25074/.
65 Вж. http://www.bbc.com/news/uk-england-cambridgeshire-35280290.
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Например, когато трябва да се представят идеите за дългосрочни и крат-
косрочни причини и повод за дадено събитие, обикновено война, може да се 
заимства представянето на причините за автомобилна катастрофа: „Г-н 
Джоунс караше към къщи, за да гледа футболен мач. Той тръгна по-късно от 
работа и затова караше по-бързо от обикновено. Неговата кола се подхлъз-
на на един заледен завой в момента, когато трябваше да завие рязко, за да 
избегне едно куче, изпречило се на пътя на колата му. Той не беше намалил 
скоростта, когато приближаваше завоя, понеже в този участък на пътя ня-
маше осветление. Положението се усложни от това, че една от гумите беше 
износена, а г-н Джоунс беше изпил 8 бири, преди да тръгне“.66

Насочването на вниманието към историята на страната на пребиваване, т.е. към 
нещо познато на учениците, винаги се приема от тях положително. Учениците оби-
чат да им се разказват „страшни“ моменти от историята. Това са нашите „български 
Horrible Histories“ по модела на обичаното детско телевизионно предаване на Би Би 
Си, посветено на историята.67 Полезно ще е учениците дори да си направят табло с 
„Bulgarian Horrible Histories“ (Български страшни истории).

Сравненията са важни за осмислянето на нашето място като част от Европа и 
света. Правейки тези сравнения, учениците чувстват по-голяма съпричастност и съ-
преживяват историята. Това е от значение и за всеки учител в чужбина, независимо 
в коя страна се води учебният процес.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНОТО ПОМАГАЛО 
ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ НА ИЗДАТЕЛСТВО „ПРОСВЕТА“ 
ЗА 5. – 7. КЛАС ЗА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА

Всички разгледани в книгата въпроси и идеи отразяват личния опит на автора от 
преподаването на предметa история и цивилизации в български училища в чужбина. 
Целта на настоящото изложение бе да се представят възможно най-широк кръг осъв-
ременени методи, като се подчертаят особеностите в преподаването на българска 
история в чужбина, както и постигането на по-голяма ефективност в рамките на чуж-
доезиковата среда. Учителската професия, упражнявана в българските училища зад 
граница, е мисия, но и предизвикателство. Разгледаните методи и идеи може да ни 
помогнат да отговорим на предизвикателството как да бъдем модерни и иновативни 
учители. Повечето от тях не са оригинални, а почерпани от българския и английския 
опит, като в по-голямата си част те вече са успешно адаптирани, разработени, прило-
жени в час и доказали своите предимства.

Надеждата е, че българските учители по история в БНУЧ ще бъдат окуражени да 
използват все повече и по-интересни методи в преподаването си, за да бъдат инова-
тивни и модерни учители от XXI век, които да вдъхновят своите ученици да мислят 

66 Learning to teach history…, p. 47.
67 Вж. http://www.bbc.co.uk/cbbc/shows/horrible-histories.
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и разсъждават, да знаят и обичат българската история. За всички тях вече има и 
издадено специално учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в 
чужбина, по история и цивилизации за 5. – 7. клас – това на издателство „Просвета“. 
С приетия от авторите му проблемно-тематичен подход, с акцент върху развиването 
на на уменията и критическото мислене, с дадените предложения за проектно базира-
но обучение, активно учене и работа с извори и схеми се утвържават представените 
в настоящата книга идеи.

Да припомним, че през последните години Министерството на образованието по-
ложи усилия да предостави нова нормативна рамка на обучението в българските учи-
лища в чужбина. Бяха създадени нови учебни програми и учебни планове, които се 
различават от тези в България и отговарят на специфичните условия в тези училища. 
Следващата стъпка бе създаването на учебни помагала, които да подпомогнат въз-
рожденската работа на учителите в чужбина за утвърждаване на българската иден-
тичност сред учениците им.

Учебното помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, по 
история и цивилизации за 5. – 7. клас на издателство „Просвета“ е първото по рода 
си качествено и с висока педагогическа стойност издание, специално създадено за 
българските съботно-неделни училища. Помагалото се базира на публикуваните в 
последните години учебници на издателство „Просвета“ по история и цивилизации 
за българските училища, които отразяват съвременните насоки на преподаването по 
история в света. Същевременно всички теми, упражнения, тестове, обобщения и за-
дачи са редактирани и преработени, а други са специално създадени, за да отговорят 
на изискванията и нуждите на БУЧ. Всички те са съобразени с езиковите компетент-
ности на българските ученици в чужбина.

Резултатът е цялостно представяне на българската история, която се разкрива на 
основата на активното усвояване на материала и пълноценното ангажиране на уче-
ниците в процеса на обучение. Целта е децата да съпреживеят събитията и по този 
начин да се постигнат културното и духовното им доближаване до България. Така, 
чрез поставянето на ученика в центъра на обучението като активен участник, може 
да се изпълнят целите на създадените в чужбина училища: възпитание в привърза-
ност и любов към далечната родина, любопитство и интерес към историята, езика, 
традициите, към обществените и културните явления в България, съхраняване на 
българските корени за следващите поколения.

Учебното помагало е създадено като цялостен курс, покриващ историята на бъл-
гарските земи от праисторията до съвременността. Работата на учителя е значително 
улеснена. Помагалото включва следните елементи:

теми за нови знания;
теми за формиране на умения „Стъпка по стъпка“;
тематични упражнения;
обобщителни теми;
тестове за самопроверка.
Темите са разработени така, че да дадат верния и практичен инструментариум на 

всеки учител по история в чужбина, за да бъде той ефективен в клас. Всички те след-
ват една и съща структура: теоретична разработка в рамките на 2/3 от една страница, 
последвана от богат илюстративен материал, работа с извори, задачи и упражнения.
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В темите за нови знания основният текст е кратък, подреден в абзаци и достъпен. 
Всички допълнителни текстове и изображения са обект на тълкуване, с посочени за-
дачи и въпроси за работа с тях. Въпросите в края на темата стимулират обсъждане, 
проучване, изразяване на собствено мнение и по този начин всички ученици, незави-
симо от нивото на владеене на езика, могат да да вземат участие.

Рубриката „Машина на времето“ е иновативна и интересна, като целта ѝ е „ис-
торията да оживее“. В допълнителните рубрики „Тайни и загадки“, „Самостоятелно 
проучване“, „Проект на класа“, „Парламент на класа“ са дадени много идеи за симу-
лации, ситуационни задачи, репортажи, интервюта и проекти, обсъждания. Възмож-
ностите за творческа изява на учениците са многобройни.

Темите за формиране на умения „Стъпка по стъпка“ дават възможност на уче-
ниците да усвоя основните умения за работа с изображения и писмени исторически 
извори, с историческа карта, да създават линия на времето, да правят възстановки и 
да овладяват други умения, които да им служат по време на целия курс на обучение.

Упражненията са интересни, насърчават мисленето, работатата в групи, твор-
чеството на децата, комуникативните и социалните им умения. Всички включени в 
помагалото писмени извори, изображения и карти са адаптирани с цел избягване на 
трудни термини и включват въпроси за техния анализ. Работата с изворите е много 
важна за формиране и насърчаване на критическо мислене у учениците.

Темите за обобщение целят да се откроят най-важните и характерни особености 
на съответния период. Обобщението е последвано от разнообразни задачи и тестове, 
а част от тях са за работа в групи.

Електронният учебник е много богат и допълва отлично информацията в учебно-
то помагало. Той включва различни медийни формати: снимки, изображения, видео, 
текст, анимирани задачи и др.

Учебното помагало отговаря напълно на учебната програма по история и цивили-
зации за българските училища в чужбина и включва следните принципи:

•   Актуалност и прецизност на предоставената информация – авторите на помага-
лото са водещи изследователи на съответните периоди в българската история, 
запознати най-добре със съвременните постижения на историческата наука. 
Фактологията е олекотена и не доминира в темите за нови знания.

•   Коректно посочване на източниците на информация – за всички извори са по-
сочени авторите, произведението, датировката.

•   Помагалото отговаря на възрастовите характеристики на учениците. Равнище-
то на трудност на темите и задачите е съобразено с особеностите на български-
те ученици зад граница. Постепенно се увеличават изискванията, като строго се 
следва принципът на надграждане на знания и умения.

•  Термините са въведени и описани постепенно и с примери.
•   Съществува баланс между темите за нови знания, упражненията, преговора и 

проверката на знанията.
Последователно са разработени теми за държавно-политическото развитие, за 

обществото, стопанството, за културния живот и всекидневието. Спазена е хроно-
логичната последователност. Периодите са ясно очертани, така че учителите да имат 
свободата успешно да разпределят учебния материал в рамките на трите прогимна-
зиални класа – от 5. до 7. клас.
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В заключение може да се обобщи, че учебното помагало по история за 5. – 7. клас 
за българските училища в чужбина си поставя амбициозната цел да обедини всички 
функции на обучението: формиране на знания, умения, ценностни ориентации, въз-
питание в любов към родното и интерес към българската история. Дали е постигната 
тази цел, ще могат да кажат в бъдеще учителите по история и хилядите млади бълга-
ри, които вземат в ръце помагалото.
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