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ПРОСТРАНСТВА ЗА МЕЖДУПРЕДМЕТЕН ДИАЛОГ:
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ДИЗАЙН ЗА РАБОТА С
НАСЛЕДСТВОТО В ДИГИТАЛНА СРЕДА

Виолета Стойчева

ПРОЕКЦИИ НА ВРЪЗКАТА МУЗЕЙ–УЧИЛИЩЕ–
УНИВЕРСИТЕТ
Как мислим миналото? По какъв начин дидактическият дис-

курс опосредства функционирането на историческото знание между
музея, училището и университета като институции, свързани с фор-
мирането на историческата памет и националната идентичност на
съвременните поколения? В състояние ли е съвременният музей
да предложи на своите посетители отворен диалог с миналото, но
не в реална, а във виртуална среда? В търсене отговори на тези и
на други въпроси обръщаме поглед към възможностите, които пред-
лага културно-историческото наследство на град Велико Търново.

Старата българска столица определено притежава богат сим-
волен капитал и въплъщава идеята за дълъг исторически конти-
нюитет. „Местата на памет“1, които са предимно в централната и
старата градска част, могат да бъдат окачествени като емблема-
тични топоси за общата памет на нацията в комуникацията минало
– бъдеще. В своеобразния културен пейзаж, чиито пластове кон-
струират обединяващ исторически разказ, музейните визуализации
легитимират събития с национална значимост. Ярък пример в тази
посока е Царевец, който присъства в менталната национална карта
като метафора за величието и славата на Второто българско цар-
ство. Друг значим обект е музеят Възраждане и Учредително съб-
рание, където през 1879 г. е приета първата конституция. В колек-
тивния спомен тя е назована „Търновска“, именно защото с нея се
свързва началото на модерната българска държавност.

1 Понятието е използвано в смисъла на дефиницията, която дава
известният френски учен Пиер Нора. Вж. Нора, П. (2005). Места на памет.
Т. I–II, Дом на науките за човека и обществото. София.
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Възприемайки Велико Търново като „музей под открито
небе“ сме провокирани да търсим отговор на предизвикателството
за преосмисляне на връзката музей-училище-университет чрез
разработване на технология, свързана с педагогика на наследството
в дигитална среда.

Научната етика изисква да отбележим, че първите опити в
тази посока са направени преди повече от десет години в рамките
на международния проект „Европейски ресурсен мениджър на
училищните градове“, изпълняван от Института за образование
в Барселона, Испания, по програма „Сократ – Минерва“ на Евро-
пейската комисия, в който от българска страна участва Европейски
информационен център – Велико Търново.

Съвместната ни работа с Кина Котларска (настоящ директор
на СУ „Емилиян Станев“ във В. Търново) в продължение на няколко
години, започвайки от учебната 2007 – 2008 г., позволи разширяване
на идеята, а стартирането на проект „Студентски практики“ се
оказа чудесен шанс за привличане на студенти от Историческия
факултет на Великотърновския университет, подготвяни за учители.
Уроците в музей, проведени в началото на 2014 г. съвместно с мен-
торите Антоанета Палангурска и Маргаритка Костова от СУ „Еми-
лиян Станев“, потвърдиха актуалността на избраната педагогическа
рамка.

Вдъхновената работа на следващия випуск студенти през
2015 г. с гостуващи ученици от Националния учебен комплекс по
култура (НУКК) – София, е последвана от апробиране на педагоги-
ческата технология в рамките на квалификационен обучителен мо-
дул за учители „Педагогика на наследството“. Обученията са
финансирани в два последователни проекта на СУ „Емилиян Станев“
по Програмата за участие 2014 – 2015 на ЮНЕСКО2. Понастоящем
лекционният курс „Педагогика на наследството“ е институ-
ционализиран като избираема дисциплина за студентите от Исто-

2 За целите на обучителната програма е издадено преработено и
допълнено учебно помагало на български и английски език. Вж. Стойчева,
В., К. Котларска (2015). Велико Търново – музей под открито небе. Педа-
гогически гид. София: Парадигма.
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рическия и от Филологическия факултети на ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий“. В пряка връзка с посочената проблематика е и интер-
дисциплинарната програма за специализация към ДЕПОКПС на
Университета.

Ново поле за приложение на създадения модел за работа
предоставя проект „Педагогически аспекти на наследството
в дигитална среда“, по който през 2021 г. СУ „Емилиян Станев“ –
В. Търново работи в партньорство с ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
и Регионален исторически музей – В. Търново. Финансовата обез-
печеност на дейностите е осигурена от Фондация „Америка за Бъл-
гария“.

ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА – НОВОТО ПРЕДИЗВИКА-
ТЕЛСТВО ПРЕЗ XXI ВЕК
Динамиката на промените в съвременния свят и бурното

развитие на новите информационни и комуникационни технологии
(ИКТ) правят все по-достъпна информацията за политическата и
социално-икономическата сфера на човека. Процесите на глоба-
лизация рефлексират характера на образованието, отварят достъпа
до културата и до културното наследство на съвременната цивили-
зация и правят света по-познаваем.

Визията за „нова среда“ на знанието, наподобяваща естест-
вената среда на живота на учениците от цифровото поколение (ро-
дените след 2001 г.) налага преосмисляне и на традиционните взаи-
модействия между училището и музея като институции, свързани
с образованието, идентичността и историческата памет на съв-
ременните поколения и поставят на дневен ред въпроса за нова
педагогика на преподаване и учене във виртуална среда. През
последните години в световен мащаб все по-ясно се открояват про-
цеси, свързани с конструиране на единно информационно музейно-
образователно пространство. Появяват се нови форми на взаимо-
действие с публиката – виртуални музеи, музейни приложения за
компютри и телефони, образователни портали, виртуални уроци и
т.н., които допринасят за разнообразието на музейната комуникация.
Въпреки това на теоретико-методологическо ниво тези процеси
остават слабо проучени. Това поражда необходимостта да се прос-
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ледят последователно стъпките и да се анализират новите форми
на взаимодействие спрямо целите на трите институции, да се ана-
лизира опита, да се създаде методологическа рамка и конкретна
методика за такава работа.

Екстремното преминаване на училищата и университетите
към обучение в електронна среда в условията на започналата през
2020 г. световна пандемия COVID-19 и свързаните с епидемичната
обстановка ограничения изправиха българските педагози пред
необходимостта от осигуряване на нови възможности за работа с
образователни ресурси със свободен достъп и от по-активна комуни-
кация с институциите на паметта – музеи, архиви, библиотеки. Ак-
туализираната от пандемията потребност от динамично интегри-
ране на цифрово културно наследство в образованието рефлектира
и върху традиционната връзка музей – училище, поставяйки настой-
чиво редица въпроси около нейната дидактика.

Погледът „навън“ – към европейския и световния опит – по-
казва, че проблемът за дигитализацията на наследството е обект
на дългогодишни дискусии сред изследователи и специалисти в
тази сфера (вж. Evrard, Y., A. Krebs 2018: pass; Делибалтова 2016:
50 – 51, Казаларска 2018; Казаларска 2020; Мишкова 2015). Незави-
симо от липсата на консенсус относно онтологичните разлики между
артефактите в музеите и галериите и дигиталните експозиции или
от продължаващите опасения за загуба на монопола върху музей-
ните колекции (Greffe at all. 2017), се „чуват“ все повече гласове в
подкрепа на споделените пространства и новите модалности на
достъпа до съдържание, информация и социални преживявания
(Мишкова 2015; Stryszowski 2012: pass; CORDIS Results Pack 2021:
pass), особено чрез мащабни информационни платформи от типа
на Mirror Worlds.3

3 Time Machine – мащабен европейски проект (2020 – 2023) за ин-
формационна платформа, консолидираща историческото познание по посо-
ка създаване на Mirror Worlds (4D) и превръщане на историята и културното
наследство в „жив“ ресурс с помощта на изкуствен интелект. Повече инфор-
мация на: https://www.timemachine.eu/wp-content/uploads/2020/07/D8.5_
TM_LSRI_Strategy_and_Implementation_Proposal_V1.3.pdf.
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ЗА ПОНЯТИЕТО „НАСЛЕДСТВО“
Разбирането, че живеем в „културна околна среда“, съставена

не само от материални елементи, но и от образи, спомени, споде-
лена колективна и историческа памет, която изгражда устоите на
нашата идентичност, е пряко свързано със стремежа за нейното
„устойчиво“ управление и с актуалността на проблема за наслед-
ството.

Смисълът и значението, които конкретизират представата за
културно наследство през последните десетилетия, динамично се
променят. Разширява се както неговото съдържание, така и негови-
те граници, териториален обхват, социални функции, идеи за опазване
и управление. Доказателства за това се съдържат както в много-
бройните документи на ЮНЕСКО, ИКОМОС, Съвета на Европа и
Европейския парламент, така и в изследванията на редица учени,
работещи в различни научни сфери.

Jean-Louis Tornatore (Tornatore: 2011) разглежда наследството
като обект на привързаност, връзка, която се изгражда и осъ-
ществява във или чрез предметите.

Според Рамковата конвенция на Съвета на Европа от 2005 г.
понятието „наследство“ включва съвкупността от „ресурси, насле-
дени от миналото, които хората идентифицират, независимо
от собствеността върху тях, като отражение или израз на
техните постоянно развиващи се ценности, вярвания, знания
и традиции.“ (Council of Europe Framework Convention…: Faro, 27/
10/2005). Тази по-широка дефиниция за наследството, която включ-
ва като белези на понятието „всички аспекти на околната среда,
които са резултат от взаимодействието на природата и хора-
та в течение на времето“, открива перспектива за осмислянето
му като системно и като по-широко в сравнение с микроисторията,
краезнанието или музеезнанието (музеология).

Пренасяйки разбирането за значението на наследството из-
вън миналия „исторически опит“ по посока на културния пейзаж
насочва към възможности за конструиране на социални практики и
институиране на общи пространства, към решения и действия в
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сферата на  публичното, осигуряващи връзката между поколенията
и създаващи чувство за общност и социална конфигурация. Все
по-отчетливо се откроява тенденцията за ценностния характер на
наследството, която получава видимост в значенията и интерпре-
тациите, които се влагат в него. Както подчертава Пиер Нора, това
е свързано с дистанцията между паметта, която се споделя в среда,
подчинена на традиционните норми и светоглед, и онова, в което тя
се превръща след подбор и промяна (Нора 2004). Именно проме-
нените социални структури, материална среда и духовни норми,
които играят роля в процеса на културното сближаване с миналото,
се представят в музея, на сцената или на фестивалите (Кръстанова
2020: pass). Потенциалът, който наследството съхранява в себе си
относно възможностите да се превърне в един от стратегическите
източници за общото социално-икономическо развитие на страната,
предпоставят необходимостта от неговото опазване и представяне
като основен държавен приоритет (Абрашев: pass).

НАСЛЕДСТВОТО В УЧЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ,
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ИЗОБРАЗИ-
ТЕЛНО ИЗКУСТВО
Корелацията между приоритетите на общественото развитие

и целите на съвременното образование предпоставя акцента върху
културното наследство като концепт, който проектира съпостави-
мост и съизмеримост с европейските и световни стандарти. Погле-
дът към учебните програми и учебниците по история в по-широк
европейски контекст показва, че като ключови детайли в основните
цели на историческа образованост се открояват:

– разбирането на съвременния свят чрез разбиране на мина-
лото;

– критичното мислене въз основа на работа с разнообразни
исторически източници;

– въвеждането на младите хора в гражданствеността;
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– изграждането на историческа памет чрез познаване на зна-
чими паметници на националното и световното историческо и кул-
турно наследство (Кушева 2000: 61).

Съсредоточаването на вниманието върху проблема за памет-
та чрез изграждане на отношение към историческото наследство
съдейства за изместване на центъра на тежестта в обучението по
история от описанието и възпроизвеждането на исторически факти
към овладяване на различните кодове на информацията и способ-
ността за четене и интерпретиране на разнообразни източници. По-
добно разбиране за целите на историческата образованост обвър-
зва училищната история с принципите на конструктивизма и при-
лагането на различни подходи като компетентностен, интердисцип-
линен, мултикултурен, мултиперспективен и т.н., както и на интер-
активни стратегии като учене чрез действие, предметно-ориентира-
но, проектно-ориентирано обучение и др., съчетаващи различни сти-
лове на учене и набор от ценности, необходими за осмисляне на
миналото. Именно през призмата на наследството училището все
повече се превръща от инструмент за трансфер на културни цен-
ности в място, където се създава култура и се формира идентичност.

Съвременната учебна документация за обучението по исто-
рия и цивилизации имплементира наследството като компонент от
основните цели на учебния предмет, който „съдейства за изграж-
дането на гражданска идентичност на човека и обществото. Зна-
нията за миналото, за историческото развитие изграждат взаимо-
свързаните полета на националната памет и на цивилизационното
наследство.“ (Наредба № 2 2000: 45). Както в Държавните обра-
зователни изисквания за учебно съдържание от 2000 г., така и в
новия образователен стандарт от 2016 г. (Наредба № 5 2015) нас-
ледството присъства като ключова област на компетентност (V –
X кл.): Национално и световно историческо и културно наслед-
ство. Конкретните очаквани резултати на ниво стандарт са пред-
ставени в следващата схема (фиг. 1)
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Важно е да отбележим също така, че елементи на основни
познания за наследството присъстват и в рамките на интегралния
предмет „Човекът и обществото” (3.–4. клас). Отделни негови ас-
пекти – като идентичност и културни различия в обществото, са
заложени в образователните стандарти по гражданско образование,
както и по други учебни дисциплини. На тази основа (вж. фиг. 2.)
се очертават реални възможности за интердисциплинарен подход
в граничните зони между историческото и други сфери на знанието.
Като синтезен резултат се очаква учениците да овладеят опреде-
лено количество културни кодове за взаимодействие с културната
среда и другите в нея. Въпреки че не подлежат на количествено
измерване, с особена значимост са нагласите и ценностите, които
се формират при общуването с наследството, тъй като техните
проекции засягат дейността на гражданина в контекста на опре-

Фиг. 1. Изисквания за резултатите от обучението
по учебния предмет История и цивилизации
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делено наследство и култура (Кушева 2000:63) и кореспондират с
проблема за тяхното съхраняване, опазване и препредаване на поко-
ленията.

ДОС по история и цивилизации задава концептуалния модел
на междупредметни връзки и ясно откроява възможностите през
работа с наследството да се развиват и други ключови компетент-
ности като езиковата, комуникативната, социалната и гражданската,
както и културната компетентност и уменията за изразяване чрез
творчество.

На ниво учебна програма броят на контактните зони нараства,
а междупредметните взаимодействия обхващат и останалите клю-
чови компетентности като дигитална, математическа, умения за
учене, умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здраво-
словен начин на живот и спорт, както и тези, свързани с инициатив-
ност и предприемчивост (фиг. 3).

Фиг. 2. Интердисциплинен характер на наследството
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Направеният анализ на нормативните документи потвърж-
дава, че получаването на знания в условията на „информационен
взрив“ не е самоцел на съвременния педагогически процес. Въз-
можностите за усвояване на синтезно познание през призмата на
наследството в условията на диференцирано овладяване на знания
и умения, предоставяни на обучаемите по отделните учебни пред-
мети, поставя акцент върху интердисциплинните закономерности и
връзки в педагогическия процес.

Разработването на система от методологически схващания
за работа с дигитално наследство като интердисциплинарна стра-
тегия на съвременния процес на обучение по история и цивилизация,
български език и литература и изобразително изкуство насочва към
разбирането за културата на личността като интегрален резултат
на цялостния процес на обучение. Именно в пресечните зони на
дискурсите на отделните учебни предмети се откриват възмож-
ности за напредък и взаимно обогатяване на училищните дисцип-
лини и за развиване на компетентностите на подрастващите. Педа-
гогиката на наследството се явява една от възможните „пресеч-
ни зони“ на пространството за междудисциплинен синтез.

Съзнателно търсените възможности за междупредметно взаи-
модействие между историята и останалите учебни предмети в

Фиг. 3. Връзка на наследството с ключовите компетентности
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теоретико-методически план се конкретизират посредством кон-
структа „междупредметни връзки“, разглеждан именно като фор-
ма на приложение на интердисциплинарния подход в обучението.

Проблемът за междупредметните връзки е един от най-
старите в дидактиката, но понастоящем продължава да бъде ак-
туален в педагогическата теория и практика. В теоретичен план
не съществува единно мнение относно същността на междупред-
метната интеграция. Според една част от авторите става въпрос
за процес и резултат от взаимопроникване между елементите
на различни учебни предмети (И. Д. Зверев 1974, 12; В. Н. Макси-
мова 1984; В. Т. Фоменко 1988). Други учени определят между-
предметните връзки като дидактически принципи на обучение
(Н. А. Лошкарьова, В. Н. Максимова, А. И. Гурев) или като дидак-
тическо условие (Н. М. Черкес-Заде, В. Н. Федорова), което спо-
собства за систематизиране и успешно реализиране на учебния
процес, повишаване ролята на научните понятия и възможностите
за ефективно използване на учебното време от учениците.

Съществуващите детайлни различия в теоретичните изслед-
вания до голяма степен са свързани с многофункционалността на
междупредметните връзки. Същността на междупредметното взаи-
модействие се изразява в търсенето на общо обединяващо начало
за разнохарактерно съдържание, на основата на което, като след-
ствие, се създава ново интегрално съдържание. Освен смисловото
съотношение между елементите на съдържанието, междупредмет-
ните връзки се характеризират и с общи методически похвати и
форми на учебния процес за целенасочено формиране на умения и
компетенции за комплексно използване на знанията при решаване
на учебни задачи (Келбакин 1994; Радева 1985: 32 – 34). На съвре-
менния етап междупредметното взаимодействие е насочено към
възможностите за усвояване механизма на пренос на знания и уме-
ния, което кореспондира със стратегическата цел на образованието
за овладяване от страна на подрастващите на различни комуника-
тивни езици и компетенции с цел успешното им ориентиране, адап-
тиране и реализиране в обществото4.

4 Закон за степента на образование, общообразователния минимум
и учебния план, чл. 9. 1. – ДВ, бр. 67, 27.07.1999.
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В традициите на западноевропейската и американска научна
мисъл интердисциплинният подход се обвързва с дискурса на мо-
дерността и идеите за обединената наука, всеобщото знание, син-
тезът и интеграцията на знанието (Klein, J. T.). Интерес към между-
предметното взаимодействие в средното училище проявяват редица
педагози в Англия, САЩ, Франция, които мотивират възможността
за сливане на отделни учебни предмети с развитието на синтезно
научно познание и появата на нови гранични науки като астрофизика,
биохимия, компютърна медицина и пр.5.

По своята същност интердисциплинарният подход обезпе-
чава едновременното прилагане на принципите и методите на
няколко сходни/ различни науки при изучаването на даден обект;
създава условия за работа в граничните зони на основата на мета-
предметни знания и има за резултат постигането на общи цели.
Според Хайди Хейс Джейкъбс: „Интердисциплинарният подход към
познанието и учебната програма съзнателно прилага методология
и език от повече от една дисциплина при разглеждането на дадена
тема, проблем или конкретна дейност.“ Според редица изследо-
ватели (А. Абът 2004; М. А. Смирнова 2006; Р. Харис и Т. Хайдн, Р.
Неминска 2015) използването на интердисциплинарния подход се
явява обективна потребност от единна психическа и практическа
дейност, насочена не към количеството усвоени знания, а към овла-
дяване на общи методи за изучаване на действителността, към
придобиване на култура на мислене и общуване, и формиране на
компетенции. Задължително условие при неговото приложение е
обвързването с интерактивното обучение. Това, според Иван
Иванов (2012: 93 – 94), го превръща в комплексен механизъм за
придобиване на знания и развиване на умения, поради което често
е определян и като „преподаване на мислене“.

5 Повече информация може да се намери на сайта на European
Association of History Educators – http://www.euroclio.eu. Повече за съдър-
жанието на учебната документация по история в Англия и САЩ:

http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/curriculum/
secondary/b00199545/history/programme;

www.standards.dfes.gov.uk/schemes3; http://www.cde.ca.gov/be/st/.
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Автори като Джейкъбс обръщат внимание на факта, че ин-
тердисциплинарният подход към обучението изисква планиране,
което включва познаване на основните цели и очаквани резултати,
заложени в учебните програми по различни предмети. Тяхното обе-
диняване е ефективен начин за подпомагане на учителите да се
справят с непрекъснато нарастващият обем от информация, който
се налага да комуникират с учениците по време на урока. Между-
предметният синтез намалява фрагментирането на знанието и в
същото време е средство, което дава възможност на обучаемите
за стимулиращи преживявания или създаването на нови идеи. Имен-
но затова споделяме мнението, че интердисциплинарността следва
да се разглежда като процес – а не като резултат.

……………….
Анализът на учебните програми би следвало да се допълни

с компаративен анализ на действащите учебници, за да се получи
плътна теоретична картина на възможностите за интердисципли-
нарно взаимодействие през призмата на наследството, както и за
проекции на микроисторията на основата на дигиталното наследство,
съхранявано в регионалните исторически музеи.

Ситуирайки в такъв контекст качествения анализ на създаде-
ните през 2021 г. дидактически материали от целевите групи учители
и студенти в рамките на проекта на СУ „Емилиян Станев“ „Педаго-
гически аспекти на наследството в дигитална среда“, имаме
основание да твърдим, че разказите за предметите и за техния „со-
циален живот“ могат успешно да се дидактизират за целите на
обучението по различни предмети – история и цивилизации, БЕЛ,
изобразително изкуство. Нещо повече. Според нас информацията,
която кодират създадените дигитални ресурси, е приложима и за
целите на обучението по останалите предмети, включително по
математика, физика и астрономия, биология и здравно образо-
вание, човекът и природата и т.н. Т.е. създаденият по проекта
дигитален архив, достъпен на сайта на РИМ – В. Търново, с успех
може да обслужва набиращото все по-голяма популярност STEAM
обучение.

Смятаме също така, че извън образователните музейни прог-
рами, ориентирани предимно към неформалното образование, опре-



20

делено съществува вакуум по отношение на образователни ресурси,
свързани с наследството, които да бъдат предназначени за училищ-
ното образование, да бъдат свързани с ключови теми от учебното
съдържание, да предполагат интердисциплинно взаимодействие в
хоризонтален и вертикален план. Със сигурност и училището, и
музеят като институции биха спечелили, ако в разработването им
обединят усилията си специалисти от музеи, галерии, университети
и училища.

Възможностите за преподаване на наследството като ин-
тердисциплинарна педагогическа технология кореспондират с
теорията и практиката на обектно-базираното обучение.

ОБЕКТНО-БАЗИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ
Опитът, който имаме от участието в международни проекти

и обучението на учители за работа с наследството, позволява да
откроим обектно (предметно)-базираното обучение (Durbin at
all.: 1990) като стратегия, подходяща за работа в рамките на фор-
малното образование, която успешно може да бъде използване и в
условията на онлайн учене (имаме предвид ситуацията през про-
летта на 2020 г., предизвикана от разпространението на Covid-19).
Обектно-базираното обучение не изключва, а напротив, подпомага
смяната на музейната парадигма от предметите към идеите, емо-
циите и преживяванията (Казаларска 2020: 28). На практика разка-
зите за предметите и за техния „социален живот“ могат успешно
да се дидактизират за целите на обучението по история и цивили-
зации.

Уроците по наследство, които сме провели през последните
години (вж. Приложение 1.), много често включват дейности, свър-
зани с конкретни артефакти от експозициите на музеите или обекти
на културно-историческото наследство. Учениците самостоятелно
или в малка група проучват определени експонати/ обекти, извли-
чайки необходимата информация чрез система от опорни въпроси.
Те попълват данните за изпълнението на съответната задача в Рабо-
тен лист, подготвен от учителя. При затруднения могат да се обър-
нат към музейния специалист. В конкретния пример (Приложение 1,
сн. 6) тази функция е поета от стажанти по проект „Студентски
практики“.
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Споменатите примери, както и други аналогични дейности,
могат да се осмислят и реализират и при обучение във виртуална
среда – както по време на урока по история в училище, така и в
рамките на извънкласни дейности, осъществявани при обучение с
отдалечен достъп, ако учителят разполага с набор от дигитални
музейни ресурси. Обръщаме специално внимание на ролята на 3D
моделите и виртуалните разходки, тъй като съвременната мето-
дика на урока по история има установени традиции в работата с
разнообразни източници като писмени документи; фотографии; пла-
нове и макети на селища и сгради; надписи, аудио- и видеодокументи
и др. В това отношение динамиката на дигитализацията на музеите
в България определено е фактор, от който зависи и разнообразието
на създаваните добри педагогически практики.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКСПЕРИМЕНТ
Целта на настоящото изследване е да се обоснове методо-

логия за работа с наследството в дигитална среда, приложима както
при обучението с отдалечен достъп, така и в традиционния педаго-
гически процес на формалното образование в 5. – 7. клас по три
учебни предмета – история и цивилизации, български език и литера-
тура и изобразително изкуство.

Обект на изследването е работата с педагогика на наслед-
ството в дигитална среда

Предмет на изследването е модел за междупредметна ин-
теграция чрез обектно-базирано обучение с дигитални музейни ре-
сурси.

Хипотеза: Концепцията на изследването, основана на теоре-
тичен анализ, сравнително проучване на учебната документация и
преки наблюдения върху работата с наследството във формалното
и неформалното образование насочват към формулиране на след-
ната хипотеза: допускаме, че създаването на модел за виртуално
взаимодействие между музея и образователните организации (учи-
лище и университет) е възможен при създаването на дигитални
музейни ресурси, конкретизиране на зоните за междупредметната
интеграция в обучението по история и цивилизации, по български
език и литература и по изобразително изкуство и обезпечаване на
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учебния процес с иновативни дидактически материали за работа с
наследството в дигитална среда.

Методи
Теоретичен анализ на научните изследвания, свързани с пе-

дагогиката на наследството в дигиталната епоха и интердисципли-
нарните взаимодействия в обучението по история, литература, бъл-
гарски език и изобразително изкуство в дигитална среда.

Сравнителен анализ на учебните програми по история и циви-
лизации, български език и литература и изобразително изкуство за
прогимназиален етап на образование (5. – 7. клас) с оглед на въз-
можностите за междупредметно взаимодействие в областта на
наследството.

Педагогически експеримент за работа с дигигално наслед-
ство чрез междупредметна интеграция в обучението по история,
литература, български език и изобразително изкуство в онлайн и
офлайн образователна среда.

Математико-статистически методи за обработка и анализ
на данните от пилотното анкетно изследване.

Графични методи за визуализиране на резултатите.
За успешно решаване на поставената цел на изследването

се поставят две групи задачи: с теоретикоизследователски и с екс-
периментално-практически характер.

I.Задачи с теоретико-изследователски характер
II. Задачи с експериментално-практически характер
I. Задачите с теоретико-изследователски характер включ-

ват:
1. Проучване и аргументиране на концептуалните основи за

работа с наследството в дигитална среда и междупредметно взаи-
модействие.

2. Обосноваване на методически предпоставки за прилагане
на обектно-базирано обучение в дигитална среда и чрез между-
предметна интеграция.

3. Контент-анализ на нормативната документация за 5. – 7.
клас по история и цивилизации, български език и литература и изоб-
разително изкуство и открояване на възможности за интердисцип-
линарни взаимодействия при работа с педагогика на наследството.
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II. Задачите с експериментално-практически характер
включват:

1. Конструиране и провеждане на пилотна анкета с учители
от СУ „Емилиян Станев“.

2. Количествен и съдържателен анализ на обобщените емпи-
рични данни от анкетното проучване и синтезиране на изводи за
отношението на педагозите към работата с наследството в дигитал-
на среда.

3. Подбор на ресурси и конструиране на интердисциплинарни
работни листове за обектно-базирано обучение с 3D дигитални
музейни експонати.

4. Разработване и апробиране на интердисциплинарни урочни
единици за 5. – 7. клас с прилагане на 3D дигитални музейни експо-
нати в училищна онлайн и офлайн образователна среда.

В търсене на „гъвкави“ дидактически модели за адаптиране
на педагогиката на наследството към новите условия от особено
значение е концептуализирането на идеята за създаване на педаго-
гическа технология за работа с дигитално наследство в училищна
онлайн и офлайн образователна среда.

Реализацията на поставената цел предпоставя търсенето на
отговори в две посоки: избор на теоретична концепция, която да
аргументира педагогическите функции за работа с дигитални му-
зейни ресурси във формалното образование и последователното
поетапно осъществяване на система от технологични, обучителни
и иновативни образователни дейности в хронологическата рамка
на проектното предложение.

На фиг. 4 е визуализиран процесът на поетапната организация
на експерименталната работа по проекта, времево ситуиран в рам-
ките на една календарна година (втори срок на учебната 2020/ 21 и
първи срок на учебната 2021/ 22 година). Всеки елемент от схемата
може да бъде описан със система от дейности, в които, освен участ-
ниците в целевата група на проекта, са въвлечени различни обра-
зователни актьори, между които е поддържана опосредствена връз-
ка поради ограниченията, наложени от пандемичната обстановка.
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Представеното описание на проектните дейности очертава
контурите на теоретична рамка, която се верифицира чрез анализ
на емпиричните данни от проведения експеримент.

КОНКРЕТИЗИРАНЕ НА МЕТОДИКАТА
Подготвителната работа за планираните учебни дейности бе

свързана със създаването на дигитален архив от музейни експонати
в 3D формат и една виртуална разходка в музей „Сарафкина къща“.
Много важно като стартов заряд за този етап се оказа сътрудничест-
вото между трите институции-партньори по проекта: училище –
музей – университет. Подборът на музейните артефакти надхвърли
предварително заложения лимит и понастоящем дигиталният архив
включва 79 музейни експонати и три виртуални разходки в музеите
на Велико Търново – Археологически музей, Музей „Възраждане
и Учредително събрание“ и Музей „Сарафкина къща“. Всички диги-
тализирани предмети са придружени с музеен паспорт, изработен
от експерти на РИМ – В. Търново. 3D моделите притежават опция
за увеличаване на размера и за завъртане, така че избраният експо-
нат да се разглежда динамично и в детайли – като „под лупа“.
Дигиталните ресурси могат да бъдат изпращани до потребителите
(учениците) по електронен път (по e-mail или в затворени групи в
социалните мрежи) чрез оригинален QR код.

Фиг. 4. Етапи на експерименталната проектна работа
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Успоредно с подготовката на дигиталния архив, през месец
март 2021 г. с учителите от целевата група е проведено пилотно
анкетно изследване („входяща анкета“), което има за цел да диагнос-
тицира професионалната компетентност и нагласите им за работа
с наследството. Резултатите от анкетата позволиха да бъде преци-
зирано съдържанието на проведените два обучителни семинара.
По време на тези срещи участниците в проекта бяха запознати с
концепцията на педагогиката на наследството и с работните листове
като дидактически инструмент за организиране на самостоятелната
познавателна дейност на учениците. За разлика от групата препода-
ватели по история и цивилизации, останалите участници нямаха
практически опит в прилагането на работни листове по водените
от тях дисциплини. Първоначалният скептицизъм постепенно бе
преодолян по време на втория семинар, в рамките на който учи-
телите работиха в интердисциплинарни групи. Като част от осмис-
ляне на възможностите за виртуална комуникация с музейните екс-
позиции бе направен интердисциплинарен прочит на учебните
програми. Учителите бяха провокирани да откроят съдържателните
акценти, свързани с наследството и да направят списък от теми/
проблеми в пресечната „контактна зона“. Всеки преподавател има-
ше възможност да избере по кои от тях да работи и кои дигитални
музейни ресурси да приложи в познавателни дейности с учениците.

Апробирането на работните листове (в реална и във виртуална
среда) е съпътствано от „включено наблюдение“ от страна на
двама преподаватели от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, консул-
тиращи проектните дейности. Проведени са наблюдения на 7 от
иновативните интердисциплинарни уроци, реализирани от учителите
в СУ „Емилиян Станев“. С подкрепата на двамата методисти е
направено прецизиране на съдържанието на работните листове, на
познавателното равнище на конструираните задачи за работа с 3D
музейни експонати, и на предварителния разчет на времето за учеб-
ните дейности. Част от уроците са проведени в рамките на Деня на
наследството (18 май 2021 г.), с който СУ „Емилиян Станев“ отбе-
лязва Международния ден на музеите. Отделни елементи от педаго-
гическите ситуации по време на урочната работа са представени
чрез фотографии (сн. 1–5) в Приложение № 4. Част от уроците са
филмирани за целите на практико-приложното обучение на студен-
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тите от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ от специалностите
от Професионално направление 1.3. на Историческия и на Фило-
логическия факултети при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

За разширяване дигиталната компетентност на преподава-
телите, участващи в проекта, през месец ноември 2021 г. е прове-
дено специализирано обучение за усъвършенстване на компетен-
циите им за създаване на учебно съдържание с помощта на диги-
тални инструменти. Ефективността от усвоените умения намери
израз във втората серия уроци, реализирани в последните месеци
на проекта7.

Успоредно с учителите в апробирането на дигиталните му-
зейни ресурси са включени 53 студенти от различни педагогически
специалности в Историческия и във Филологическия факултети на
Великотърновския университет (бакалаври и магистри) и 14 специа-
лизанти към Центъра за квалификация и Департамента за продъл-
жаващо образование и квалификация на педагогически специалисти
(ДЕПОКПС). По този начин е осигурена двойна експертиза на съз-
дадените дидактически ресурси, а за подготовката на бъдещите
учители в Университета е обезпечена иновативна ресурсна основа
за продължаващо обучение.

Качественият анализ на дидактическите материали от двете
целеви групи потвърждава, че разказите за предметите и за техния
„социален живот“ могат успешно да се дидактизират за целите на
обучението по различни предмети – история и цивилизации, БЕЛ,
изобразително изкуство. Нещо повече. Според нас информацията,
която кодират създадените дигитални ресурси, е приложима и за
целите на обучението по останалите предмети, включително по мате-
матика, физика и астрономия, биология и здравно образование, човекът
и природата и т.н. Т.е. създаденият дигитален архив с успех може да
обслужва набиращото все по-голяма популярност STEAM обучение.

В разработеното за целите на педагогиката на наследството
помагало6 са включени 24 работни листове. Разпределението им
по предмети е представено на следващата диаграма (фиг. 5):

6 Създадените учебни ресурси в помагалото, публикувано на сайта
на музея (https://museumvt.com/bg/), са с гарантиран свободен достъп. Пред-
видена е опция за принтиране на всеки от работните листове.
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В авторския екип заедно с учителите участват един докторант
(ДП „Методика на обучението по история“) и един студент (спе-
циалност „Педагогика на обучението по история и география“).

АНАЛИЗ НА НАБЛЮДЕНИЯТА
Използване на виртуалните разходки или на определена част

от тях, включваща съответни 3D музейни ресурси. Особено внима-
ние се обръща на навигацията, тъй като учениците използват таблети
или личните си телефонни устройства. Дава им се линк за съответ-
ния музей или QR код за конкретния музеен експонат (вж. Прило-
жение 4).

В тези случаи учениците не просто разглеждат експозицията,
а прилагат изследователски подход и се занимават с активно търсене
и обработване на събраната информация като част от поставените
от учителя задачи.

По време на обсъждането на събраните данни учителят обоб-
щава, систематизира видяното, отделя същественото, прави заклю-
чения.

Сред най-важните резултати се оказва фактът, че обектно-
базираното обучение се явява достъпно за всеки тип училище, съз-
дава еднакви възможности за учениците, независимо от населеното
място или вида на училището.

Фиг. 5
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КОНСТАТИРАЩ ЕТАП
Констатиращият етап включва:
1. Пилотно анкетно изследване:
– изработване на авторски инструментариум – анкети за учи-

тели;
– провеждане на анкетите;
– обработка на събраните емпирични данни;
– анализ на резултатите.
2. Създаване на тематични срезове
3. Създаване на работни листове
– апробиране на работните листове в експериментални уроци
– съпоставителен анализ на резултатите от апробирането с дан-

ните от анкетното проучване.
4. Пряко наблюдение на учебен процес.
Основното средство за набиране на данните по време на кон-

статиращия експеримент е анкетният метод. Допитването, реализи-
рано през 2021 г., е направено сред учетилския колектив на СУ „Еми-
лиян Станев“ във Велико Търново. Пилотното проучване има за цел
да установи:

– отношението на учителите към педагогиката на наслед-
ството

– разнообразието от образователни технологии, с които учите-
лите си служат в процеса на обучение

– мястото, което работата с наследството заема в урока
Част от питанията са формулирани по начин, който позволява

съотнасяне с данните, посочени от учителите в края на проектната
дейност. Изследването има за цел да създаде представа за състоя-
нието на онези характеристики на образователната среда, които
имат отношение към провеждането на формиращия експеримент.

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ОТ ПИЛОТНОТО АНКЕТНО
ИЗСЛЕДВАНЕ
В изследването участват общо 78 учители от СУ „Емилиян

Станев“ във Велико Търново. Диаграмата на фиг. 1 илюстрира съот-
ношението между учителите по пол – съотношението е прибли-
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зително 1:4 (19% мъже и 81% жени) и все още ярката феминизация
на професията.

Първият въпрос (фиг. 2) насочва вниманието към техноло-
гията на урочната работа на учителите.

Прави впечатление честотата на използване на разнообразни
познавателни дейности. Още при този въпрос обаче се очертава
епизодичното използване или неизползване на възможностите на
педагогиката на наследството.

Фиг. 1

Фиг. 2
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Според събраните анкетни данни по-голяма част от учителите
работят винаги с основните текстове в учебниците (51 д.), често
използват допълнително подготвена информация (46 д.) и специа-
лизирана литература (42 д.) или интернет/ дигитални ресурси (40 д.).
Разнообразието на използваните източници се допълва понякога

Фиг. 3

Фиг. 4
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от визуални ресурси – фотографии, снимки от лични архиви (48 д.),
музеи и музейни експонати (45 д.), произведения на изобразителното
изкуство (44 д.), карти (43 д.), аудио- и видеозаписи (40 д.), дигитал-
ни музейни ресурси (40 д.), художествена литература (38 д.) или
условно-графични изображения (таблици, схеми, графики, диаграми
(37 д.). Честотата на отговорите в тази група показва, че болшин-
ството учители имат достъп и могат да използват разнообразни
образователни технологии, но въпреки това отдават предпочитание
на писмените текстове в учебника. Прави впечатление сравнително
високият процент преподаватели, които, макар и епизодично,
познават и прилагат в учебната си работа артефакти от музеите,
включително и дигитално наследство. Останалата част от учите-
лите обаче посочват, че никога не използват подобни ресурси в
педагогическата си практика (дигитални музейни ресурси – 22 чове-
ка; музеи и музейни експонати – 20 души). В същата група източници
попадат картите, произведенията на изобразителното изкуство, фо-
тографиите и устните свидетелства, които се очертават като ресур-
си, специфични за отделни учебни предмети като история и циви-
лизации, изобразително изкуство и география и икономика. Въпреки
че извадката от анкетни данни няма представителен характер, полу-
чените резултати са своеобразен индикатор за възможните посоки
и за потенциала от разширяване на междупредметните връзки,
особено в контекста на набиращото скорост STE(A)M образование.

Направените изводи се потвърждават от данните, получени
при отговора на въпрос № 6. Те позволяват да се конкретизира
честотата, с която учите-
лите използват дигитални
ресурси и платформи в
пряката си педагогичес-
ка работа, и по-специално
приложението на музейни
образователни програми,
дигитални музеи, диги-
тални музейни експонати
в учебна среда (фиг. 5).

Фиг. 5



32

Докато по отношение на дигиталните ресурси преобладават
отговори винаги (19 д.) и често (39 д.), т.е. няма учител, който да
не работи със специализирани електронни платформи, то педаго-
гиката на наследството попада сред ресурсите, за които преобла-
даващите отговори са от категориите „понякога“ и „никога“. Пра-
ви впечатление, че процентът на респондентите, посочили отговор
„никога“ тук е значително по-висок в сравнение с данните от въпрос
№ 2.

Направената „моментна“ снимка би следвало да се приема
като условна, тъй като отговорите на следващите два въпроса (фиг. 4,
фиг. 5) очертават доста по-различна картина.

На въпроса: „Бихте ли използвали педагогика на наслед-
ството в условията на онлайн обучение?“, положителен отговор
дават 32% от участниците, а 35% са избрали отговор „По-скоро да“.
Категорично против са само 5% от анкетираните учители (фиг. 4). С
1% е по-висок броят на скептиците в отговорите на следващия
въпрос: „Смятате ли, че работата с наследството в дигитална
среда би било полезно за Вашите ученици?“ (фиг. 5). Прави впе-
чатление, че независимо от факта дали познават и прилагат или не
използват в своите уроци наследството като дидактически ресурс,
болшинството учители дават положителен отговор на питането.

Фиг. 6           Фиг. 7
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Много висока подкрепа дават болшинството учители при
отговорите на следващия въпрос в анкетата, свързан с измеренията
на другостта, микроисторията, краезнанието и

Въпрос 9. Според Вашите наблюдения и опит, учениците
показват по-добри резултати в учебния процес, когато

        Фиг. 8

        Фиг. 9
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Въпрос 7.

………………………………………………………………………………………………………

ИЗВОДИ
Разработеният обучителен модул за работа с наследството

в дигитална среда, обезпечен с работни листове и конкретни урочни
теми, е приложен като работещ инструментариум в рамките на
обучителни курсове за текуща квалификация с учители от ОУ „Бачо
Киро“ (В. Търново) и неделните български училища зад граница.
Той се използва успешно като част от обучителните програми на
студентите от педагогическите специалности в Историческия и Фи-
лологическия факултети на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий. Усъвър-

 

Показатели/ 
Отговори 

Специализиран
и 
образователни 
платформи 

Дигиталн
и ресурси 

Виртуалн
и музеи 

Музейни 
образователн
и програми 

Дигиталн
и музейни 
експонати 

Да 21 39 33 29 30 
По-скоро да 50 35 38 42 39 
По-скоро не 6 3 7 7 8 

Не 1 1 0 0 1 

Фиг. 10



35

шенстваният модел на технологията за работа с наследството е
използван като основа за актуализиране на действащата учебна
документация. Особено ефективно се оказва ресурсното обезпе-
чаване на създадената технология с пакет от работни листове, в
които се включват дигитални музейни експонати.

Поетапната работа в хода на експерименталните проектни
дейности дава основание да се направи извод, че хипотезата на
изследването е потвърдена.

Включеното наблюдение върху уроци по история и цивили-
зации, по български език и по изобразително изкуство, в условията
на присъствено и онлайн обучение, дават основание да се откроят
два основни аспекта при конструирането на педагогическата техно-
логия за работа с наследството в дигитална среда:

 Необходимост от образователни платформи, в които
обучаемите могат да се движат свободно онлайн и да проучват
материалите с индивидуален темп и интензивност.

 Необходимост от учебни дейности, които да мотивират/
провокират изследователската дейност на учениците, да предос-
тавят алгоритми за работа и различни „ключове“, както и възмож-
ности за самооценка.

Тъй като създаването на дигитални платформи или виртуални
музеи не е от компетентностите на учителската гилдия, си позво-
ляваме да обърнем внимание на потребността и практическата
полезност от разработване на набор от образователни ресурси
по модули, свързани с ключови теми от учебното съдържание.
Комплектите от дидактически ресурси, предназначени за учениците
(Учебни тетрадки, Работни листове (worksheets), специализирани
материали (handouts), следва да бъдат съобразени с различните
възрастови групи. Не по-малко важно е, обаче, за всяка ключова
тема да се подготвят и съответни фишове за учителите. Полезни
за тях във връзка със създаване на собствени дидактически мате-
риали биха били идеите за образователни дейности на сайтовете
на музеите, сборниците с добри практики, специализирани наръч-
ници, педагогически пътеводители и др., за които да бъде осигурен
безплатен достъп във виртуалното пространство.
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 Дигитализацията определено оказва позитивен ефект върху
образователните/ педагогическите функции на музеите. Създаде-
ните в рамките на настоящия проект виртуални разходки и 3D
музейни експонати несъмнено биха увеличили потенциала на му-
зейната комуникация, ако се интегрират в специализирана онлайн
платформа на Регионалния исторически музей. Предвид популяр-
ността на Велико Търново като туристическа дестинация, музеят
би спечелил, ако на посетителите се предлагат и добре обмислени,
интересни и атрактивни образователни дейности, които да прово-
кират любопитството като основа за изследователска/ открива-
телска дейност на учениците, да предоставят алгоритми за работа
и различни „ключове“, както и възможности за самооценка.

 Извън образователните музейни програми, ориентирани
към неформалното образование, определено съществува вакуум
по отношение на образователни ресурси, свързани с наследството,
които да бъдат предназначени за училищното образование, да бъдат
свързани с ключови теми от учебното съдържание, да предполагат
интердисциплинно взаимодействие в хоризонтален и вертикален
план. Със сигурност тяхното качество би спечелило, ако в разработ-
ването им обединят усилията си специалисти от музеи, галерии,
университети и училища.

Определено считаме, че ученето чрез дигитално наслед-
ство в рамките на формалното (както и неформалното) училищно
образование е актуална, съвременна и динамична форма, която от-
крива нови перспективи за сътрудничество между музеите и учи-
лищната институция. Помненето на миналото като наследство,
според нас, позволява ролята му в настоящето да се обвърже интер-
дисциплинно, многопластово и емоционално с подготовката на под-
растващите за социална комуникация от позициите на български
граждани. В това е кодирано разбирането ни за историята като
част от културата на съвременната нация.
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ПЛАН НА ТЕКСТА

Димка Димитрова

Комуникативната компетентност е фокусът на съвременното
обучение по български език. Нейното развиване насочва вниманието
към способността на учениците да извършват разнообразни речеви
дейности – рецептивни и продуктивни. Работата върху план на тек-
ста има отношение и към двата вида дейности, тъй като предполага
формиране и развиване на умения за създаване, от една страна, на
план на чужд текст при неговата рецепция, но от друга, и на план,
по който да съградиш своя собствен текст.

Темата „План на текст“ е включена в учебното съдържание,
свързано с комуникативните компетентности, което позволява на
учителя да я разположи в учебния процес според своите предпочи-
тания. Нашето виждане е, че е добре това да се случи в началото
на учебната година, тъй като така петокласниците ще имат възмож-
ност и време както да доразвиват уменията си да правят план на
готови текстове, с които работят, включително и по другите учебни
дисциплини, така и да ги използват в речевата си дейност при съз-
даване на текст, например при усвояване на отговор на житейски
въпрос.

Тематично урокът е ориентиран към темата за хляба и при-
съствието му в живота и в традициите на българите. Както твърди
Д. Маринов: „Сол, хляб и вино, може да се каже, съставляват народ-
ната веществена троица, която народното вярване е облякло в свя-
тост“. Освен това получените знания ще уплътнят работата в уроци-
те по литература, посветени на българския фолклорен календар.

Макар и да включва ново учебно съдържание, урокът пред-
вижда разнообразни дейности – познавателни и речеви, и предпо-
лага активно участие на петокласниците в учебния процес. Работата
е организирана чрез различни задачи, представени в работен лист,
които осигуряват осмислянето на същността на текста като речев
продукт и развиване на умения за създаването му. Предвидена е и
работа с дигитални музейни експонати, като така се развиват уме-
нията на учениците за възприемане, осмисляне и интерпретиране



38

на  информация от разнообразни източници и се формира отношение
към историческото наследство.

Учебен предмет: Български език и литература
Клас: 5.
Вид на урока:  Урок за нови знания
Целева концепция на урока (дизайн на резултатите)
Основната цел на урока е учениците да осмислят плана като

средство за ориентиране в съдържанието и в структурата на текста
и да се научат да правят план на текст, като го оформят в съответ-
ствие с изискванията за писмено общуване (правопис, пунктуация,
графично оформяне). Паралелно с това се разширяват познанията
им за символиката на хляба в българските обреди и се развива отно-
шението им към националните ценности.

Основни понятия
Текст, план на текст; български обреди и обичаи, народни

вярвания, символика на хляба

Междупредметни връзки/ Ключови компетентности
Част от задачите в работния лист осъществяват вътрешно-

предметни връзки с обучението по литература, а други – между-
предметни връзки с обучението по история и цивилизации и по изоб-
разително изкуство. По този начин учениците се убеждават, че уме-
нията за възприемане, осмисляне и интерпретиране на  информация
от дигитални музейни експонати, от изображения и от различни
текстове (научнопопулярен, художествен, медиен) им помагат за
затвърждаване на знания и умения, формирани в обучението по
другите учебни предмети. Чрез проблемно-познавателните и кому-
никативните задачи се развиват комуникативни, дигитални, социални
и граждански компетентности на учениците, както и умението за
учене.

Дидактически средства
Работен лист, дигитални устройства за учениците, мулти-

медиен проектор
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ХОД НА УРОКА 

Дейност на учителя Дейност на учениците Очаквани резултати 

В началото учителят 
поставя учениците в 
конкретна речева 
ситуация, в която техни 
връстници трябва да 
подготвят и да представят 
пред останалите 
информация, съдържаща 
се в текст за коледните 
обредни хлябове.   

Учениците се запознават с 
комуникативната ситуация 
и осмислят нейните 
компоненти. 

Актуализиране на основни 
знания за речева ситуация 
и за нейните компоненти. 

Учителят насочва 
вниманието на учениците 
към съдържанието на 
текста. За улеснение на 
учениците към текста са 
приложени и речникови 
статии на думата 
етнограф и на израза 
обреден хляб. 

Въпросите след него 
(задача 1) са с рецептивен 
характер, свързани са с 
отделните етапи от 
процеса на възприемане и 
имат различна степен на 
трудност. 

Учениците четат текста и 
отговарят на въпросите, 
свързани с информацията 
от него. 

Развиване на четивни и 
рецептивни умения. 

Работа с речникова статия. 

Учителят поставя на 
учениците задача 2, 
свързана с изображението, 
съпътстващо текста, и 
неговата роля. 

Учениците разглеждат 
внимателно 
изображението, за да 
разпознаят елементите на 
декоративната украса 
върху обредния хляб и да 
се опитат да ги свържат с 
живота на човека. 

Развиване на 
наблюдателността и на 
умението за извличане на 
информация от невербален 
източник, както и за 
откриване на смислови 
връзки между различни 
източници на информация. 

Учителят насочва 
вниманието на учениците 
към третата задача от 
работния лист. Тя 
предполага работа с 
музейни експонати, 
съчетана с лексикална и 
рецептивна дейност. 

Учениците правят 
виртуална разходка в РИМ 
– Велико Търново, музей 
„Сарафкина къща“, зала 
„Обредни предмети“. Те 
откриват експозицията с 
обредни хлябове и работят 
върху въпросите за 

Развиване на дигиталните 
компетенции на учениците 
и на умението за 
декодиране и  извличане 
на информация от 
изображение и от музеен 
експонат. 
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рецептивна дейност. 
Обръща се внимание на 
елементите от украсата на 
обредните хлябове. 
Учителят поставя въпрос 
на учениците дали са 
чували израза 
фурнаджийска лопата 
(човек, който често мени 
мнението си според 
обстоятелствата; 
двуличен, лицемерен 
човек) и коментира кога и 
с каква цел се употребява 
фразеологизмът. 
В хода на обсъждането 
преподавателят дава 
допълнителна информация 
за значението и 
уместността на употребата 
му. 

върху въпросите за 
разпознаване на тези от 
тях, които са свързани с 
коледните празници, както 
и на предметите (нощви, 
лопата, сърп), отнасящи 
се до приготвянето на 
хляба. 
 

Запознаване със 
значението на остарели 
думи и на фразеологизма 
фурнаджийска лопата. 

След кратки разяснения за 
същността на плана на 
текста и за ролята му в 
общуването учителят 
насочва учениците към 
самостоятелна работа 
върху четвъртата задача от 
работния лист, чиято цел е 
чрез практически действия 
учениците да усвоят 
умения за последователно 
и правилно оформяне на 
план на текст. 

Учениците определят 
подтемите в текста, като 
изключват излишната от 
посочените, после 
прилагат модела за работа 
към смисловите части на 
една от подтемите. 
Коментират 
съотношението между 
подтемите и абзаците и 
записват окончателния 
вариант на плана, като 
спазват дадените правила 
за оформянето му. 

Развиване на уменията за 
определяне и назоваване 
на подтемите в текста. 
Формиране на умение за 
оформяне на план на текст 
с оглед на приетите 
правила. 
 

Учителят възлага за 
работа петата задача от 
работния лист, която 
връща учениците към 
началната комуникативна 
ситуация. 

Учениците преценяват 
плана, изработен от друг, 
и го редактират. 

Прилагане на правилата за 
оформяне на план на текст 
и развиване на уменията за 
редактиране. 

Вниманието на учениците 
се насочва към задача 
шеста, която също е 
свързана с началната 
комуникативна ситуация, 
но дава възможност на 
учителя чрез практически 

Учениците определят 
ключовите думи към всяка 
от подтемите. 

Задачата дава възможност 
за развиване на уменията 
за определяне на ключови 
думи. 
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учителя чрез практически 
дейности да покаже 
значимостта в общуването 
на извършваните речеви 
действия.  
Учителят следи 
отговорите на учениците и 
ги прецизира, ако е 
необходимо.  

В заключителната част на 
урока учителят провежда 
беседа с учениците за 
ползата от умението да се 
прави план на чужд текст 
и на свой бъдещ текст.  

Учениците участват в 
обсъждането на 
комуникативната стойност 
на усвоените знания и 
умения. 

Задачата изисква 
прилагане на усвоените 
комуникативни умения с 
оглед на собствените 
потребности. 

Последните три задачи от 
работния лист може да се 
използват както за работа 
в клас, така и за домашна 
работа на учениците. 
Задача 7. е с най-малка 
степен на трудност от 
трите и изисква пряко 
прилагане на наученото в 
урока за изработване на 
план на урочна статия, от 
учебник по друг предмет 
по избор. 

Осма задача също е 
свързана със създаване на 
план, но по него 
учениците по-късно ще 
конструират текст. По тази 
причина задачата е с 
повишена трудност. 
Девета задача е за 
учениците, които са по-
креативни и обичат да 
рисуват. Тематично тя е 
свързана със 
съдържанието на 
използвания в урока текст 
за обредните хлябове. 

Учителят им дава 
възможност сами да 
изберат по коя задача ще 
работят. 

Учениците работят по 
някоя от задачите, чрез 
които представят 
собствено разбиране по 
поставените условия. 
Изпълнението на двете 
задачи е пряко обвързано с 
темата от учебната 
програма, а девета задача 
допълва темата за 
обредните хлябове. 

Задачите изискват не само 
прилагане на наученото, 
но и самостоятелно 
конструиране на смисъл и 
изразяване чрез 
творчество. 
Давайки възможност на 
учениците да правят 
различните избори, 
учителят формира умение 
да вземат решение и да 
носят отговорност за 
взетите решения и 
направените избори. 
Изпълнявайки задачите, 
петокласниците осъзнават 
комуникативната 
значимост на усвоените 
умения за правене на план 
на текст. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РАБОТЕН ЛИСТ

Ученик…………………………….............   Клас………………..
Училище ………………….......................    Дата………………...

ПЛАН НА ТЕКСТА

От следващия текст ще научите интересни факти за
ролята на хляба в традициите и обичаите на българите. Про-
четете го внимателно.

Обредните хлябове – разнообразие от цяла България

Обредни хлябове от цяла България
ще бъдат представени на изложба в за-
лите на Националния етнографски музей
към БАН. Целта на експозицията е да
покаже магията и символиката на бъл-
гарските обредни хлябове за Коледа,
представящи традициите от различните
краища на страната.

В западните райони хлябът за Бъдни вечер се нарича бого-
вица, светец, вечерник, а в източните – боговица, богова пита,
колак, бъдняк, вечерна, бъдна погача, казват етнографите. Обред-
ните хлябове за Бъдни вечер са винаги големи и с украса, която
изобразява схематично домашното стопанство с различните дей-
ности. Тези изображения са от тестени топчета и пръчици и пред-
ставят кошарата с овцете, воловете, нивата, ралото, стопаните и
кучето пазач. Срещат се и хлябове с християнска символика, свър-
зана с религиозната страна на празника Рождество Христово.

В деня преди Коледа малките деца обикалят дворовете, за
да питат стопаните „славят ли Бога“ и да донесат неговата благо-
словия. В знак на благодарност домакините ги даряват със спе-
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циални хлябове. Това са малки хлебчета, чиято форма е свързана
с пола на коледарите – за момчетата се приготвят кръгли, а за
момичетата – хлебчета с преплетени краища.

Задача 1. Отговорете на въпросите, като използвате инфор-
мацията от текста.

А) За какво събитие става дума в текста? Къде ще се състои то?
Каква е целта му?

Б) Каква е ролята на първия
абзац в текста?
…………………………………...
...................................................

В) С какво значение е употребена
думата схематично в текста?

Непознати думи 

етнограф м. Учен, който изследва бита и културата на народите. 

обреден хляб м. Хляб, питка, които се използват при някои народни 
обичаи или религиозни служби. 
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Г) Как се наричат малките деца, които обикалят дворовете в деня
преди Коледа?

Д) С какви обредни хлябове ги даряват стопаните?

Задача 2. Разгледайте изображението към текста.

А) Какви елементи откривате в украсата на питката?
…………………………………......................................................

Б) С кои дейности и желания на човека са свързани тези изобра-
жения?
…………………………………………………................................

Задача 3. Посетете сайта на РИМ – Велико Търново, раздел
„Виртуални разходки“. Разходете се виртуално в музей „Са-
рафкина къща“. Разгледайте залата, в която са показани раз-
лични обредни предмети.

А) Кои от обредните хлябове в експозицията са свързани с колед-
ните празници? Аргументирайте се.

Б) Открийте предметите, които са свързани със създаването на
хляба и имат посочените значения. Запишете наименованието им.

• Дървено корито, в което се меси хляб

• Уред за изваждане на хляба от фурната

• Дълъг, извит като дъга нож, с който се отрязват житните класове
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Задача 4. Прочетете отново текста в началото и работете
по следващите задачи.

А) Колко и кои са подтемите в текста за обредните хлябове? Под-
чертайте кое е излишно.

Б) Подредете подтемите според тяхната последователност. В
малките квадратчета запишете номера им по ред.

В) Коя от подтемите също има свои подтеми? Запишете ги.
……………………………………………………………
………..…………………………………………….........

Г) Съвпадат ли подтемите с абзаците? Сравнете броя им.

подтеми                                       абзаци

 обредните хлябове – наименования и украса

 обичаят коледуване и провеждането му 

 изложбата на обредни хлябове и нейната цел

 видове хлябове за коледарите 
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Д) Напишете план на текста, като преди това се запознаете с
изискванията за неговото оформяне от рубриката „Как“.

Задача 5. Ева също е съставила план. Проверете дали той
отговаря на изискванията. Ако е необходимо, редактирайте.

………………………………….......

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

МОЯТ ПЛАН КАК СЕ ОФОРМЯ  
ПЛАН НА ТЕКСТА? 

………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 

1. Оформете 
подтемите 
еднотипно: 
 само  
с безглаголни 
изрази; 
 само  
с въпросителни 
изречения; 
 само  
със съобщителни 
изречения. 
 
2. Номерирайте 
подтемите 
последователно.  
 

3. След цифрата 
поставете точка. 

 

1. Каква е целта на излож-
бата? 
2. Какво е характерно за об-
редните хлябове? 
а) Как се наричат? 
б) Каква е украсата им? 
3. Хлебчетата, които се дават 
на коледарите. 
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Задача 6. Ева вече е готова с плана на текста, но за да пред-
стави най-важната информация, е решила да си запише клю-
човите думи към всяка подтема. Помогнете £.

Задача 7. Направете план на един от последните уроци
по избран от вас учебен предмет. Оформете подтемите по два
различни начина:

Задача 8. Подгответе се да преразкажете пред своите съу-
ченици интересна история, която сте прочели или гледали.
За целта:
1. Определете епизодите, които изпълняват ролята на подтеми.
2. Съставете план на текста.
3. Запишете към всяка подтема ключовите думи – ще ви е по-
лесно, когато преразказвате.

а) със съобщителни изречения б) с въпросителни изречения 
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Задача 9. Нарисувайте как бихте украсили обредния хляб за
Коледа на своето семейство. Разтълкувайте смисъла на укра-
сата.
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БЪЛГАРИЯ ПРИ ЦАР ИВАН АСЕН II

Ралица Истаткова

Темата е подходяща за развиване на няколко ключови умения
у шестокласниците, които са свързани с междупредметни връзки с
български език и литература, изобразително изкуство и информа-
ционни технологии.

Активността на учениците в часа по различни дейности им
помага да са самостоятелни и едновременно с това да учат сами.
Те извличат основна информация, формулират изводи и правят
заключения на базата на писмени документи, изображения и работа
в интернет чрез виртуална разходка в Археологическия музей в
гр. Велико Търново. Това от своя страна засилва интереса и им
помага сами да се изявят като откриватели, а в същото време се учат
как да търсят и да правят подбор на данни от голям обем инфор-
мация.

Учениците се убеждават, че историята ни заобикаля и можем
да научим много, ако знаем къде и какво да гледаме.

Доказателствата за могъществото на България през XIII век
са много. Ценни артефакти се съхраняват в Регионалния истори-
чески музей (РИМ) във В. Търново. Част от тях са дигитализирани,
което улеснява достъпа и възможността да бъдат видени. Задълже-
ния на всеки гражданин е първо да познава, а след това опазва
културното наследство.

Учебен предмет: История и цивилизации
Клас: 6.
Вид на урока: Комбиниран
Целева концепция на урока (дизайн на резултатите)
Основната цел на урока е свързана с разбиране ролята на

владетелите от династията на Асеневци за възстановяването на
средновековната българска държава и нейното утвърждаване като
водеща сила в Европейския югоизток.

Уменията на учениците, които се развиват, са свързани с из-
вличане на информация от различни източници. Отделя се внимание
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на описанието на историческа личност по предварително зададени
показатели. Учениците търсят и подбират информация за личности,
исторически събития и процеси чрез ИКТ.

В съответствие с целевата концепция на урока, чрез работата
по тази тема се реализират следните очаквани резултати:

 Учениците да се запознаят с дейностите на цар Иван Асен
II за издигане на политическата мощ и международния престиж на
държавата чрез война и мир (дипломация).

 Да се осмислят и разберат последиците от битките на бъл-
гарския владетел за териториалното и политическото могъщество
на държавата през XIII век.

Шестокласниците да познават стопанските и културните
измерения на възхода на България чрез самостоятелно търсене на
доказателства за могъществото на държавата от времето на Асе-
невци (златен печат и оловен печат на Иван Асен II).

В хода на предлаганите познавателни дейности учениците
описват характерни паметници на културата, извличат информация
от текст по опори, правят сравнения, формулират заключения и тър-
сят доказателства за могъществото на България по времето на
Иван Асен II.

Основни понятия
Дипломация, династичен брак, православие, патриаршия

Междупредметни връзки/ Ключови компетентности
Темата дава възможност за използване на междупредметни

връзки с:
 Български език и литература – развива умения за работа с

различни видове текст, развива техники за четене и извличане на
информация,

 Изобразително изкуство – свързване на текст с изображе-
ние, наблюдение на произведения на изкуството и умения за извли-
чане на информация от тях,

 Информационни технологии – развива и езикови и дигитални
компетентности.
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Дидактически средства
Учебник по история и цивилизации за 6 клас (изд. „Просвета

1945“), презентация, мултимедиен проектор.

ХОД НА УРОКА 

Дейност на учителя Дейност на учениците Очаквани резултати 

В уводната част на урока 
учителят прави кратка 
характеристика на периода 
XII – XIV век, свързан с 
редица социални, 
обществени и политически 
промени в живота на 
българите, особено 
интензивни след падането 
им под византийска власт. 
В този контекст се 
актуализират знанията за 
възстановяването на 
държавата в резултат от 
въстанието на Петър и 
Асен. 

Учителят поставя задача на 
учениците да проследят 
въстанието на Петър и 
Асен.  

Той обобщава отговорите и 
прави преход към новата 
тема. 

Учениците попълват 
таблица за въстанието на 
Петър и Асен по зададени 
критерии: предпоставки, 
повод, обявяване, водачи и 
участници, ход, резултати.   
Въз основа на попълнените 
данни те конструират устен 
разказ за въстанието на 
братята Петър и Асен и 
възобновяването на 
Българското царство. 

 

Работейки самостоятелно 
по време на поставените 
задачи, учениците развиват 
умения за извличане на 
информация от писмени 
документи и изображения.  
Работата с текстове и 
правенето на изводи 
съдейства за развиване на 
комуникативните 
компетентности на 
шестокласниците. 

Търсенето на доказателства 
за могъществото на 
България чрез 
възможностите на ИКТ, 
свързването на текстова 
информация с изображения 
в контекста на 
междупредметните връзки 
и правенето на изводи са 
изключително важни за 
процеса на формиране на 
уменията, развивани в 
периода 5 – 7. клас. 

В хода на познавателните 
дейности се развиват 
личности качества като: 
целеустременост в 
работата, постоянство и 
самостоятелно 
формулиране на изводи, 
пречупени през собствения 
поглед върху процесите и 
събитията в историята. 
Формира се уважение към 
паметници на културата и 
тяхното значение не само в 
българската, но и в 
европейската история. 

Вниманието на учениците 
се насочва към факта, че 
след смъртта на цар Калоян 
започва упадък на 
държавата. Записва се 
първият въпрос от плана на 
урока: 1. Временен упадък 
на Българското царство – 
цар Борил 

 

На учениците се възлага 
самостоятелно да работят с 
текста на стр. 94 и да 
открият доказателства за 
вътрешните противоречия в 
държавата.  

Учениците работят текста 
на стр. 94 в учебника: 
Посочете доказателства, 
че единството в 
българската държава 
рухва. 

След изясняване на 
причините за упадъка на 
българите, учителят 
насочва внимание към 
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насочва внимание към 
заемането на престола от 
законния наследник на 
Асеневци – Иван Асен II. 
Той записва следващия 
въпрос от плана на урока:  

2. Дипломатически и 
военни успехи на цар 
Иван Aсен II 

На учениците се възлага 
работа с док. 1/ стр. 94. 
Информацията от задачата 
служи като преход към 
военната политика, 
съчетана с успешна 
дипломация, част от която 
са династичните бракове. 

Шестокласниците търсят 
отговор на въпросите към 
док. 1. на стр. 94 в 
учебника:  

По какъв повод е създаден 
паметникът? Опишете го. 
Какво символизира мечът?  

Възлага се задача за работа 
с каменния надпис от 
църквата „Св. 40 мъченици“ 
във В. Търново. 

Задачата насочва 
вниманието към успешната 
битка при Клокотница и 
последиците от нея.  

Учениците отговарят на 
въпросите към док. 3 на  

стр. 95 в учебника: 

Къде се намира надписът? 
С каква цел е създаден? 
Кога и от кого е създаден?  
 

Следващата дейност, която 
учителят организира, е за 
работа с карта.  

Учителят задава работа с 
карта (местоположението 
на Клокотница и 
последвалото териториално 
разширение).  

Учениците локализират по 
карта местоположението на 
Клокотница.  

Те описват границите на 
България след 
осъщественото в резултат 
на военната победа 
териториално разширение. 

Вече достигнали до извода, 
че след битката и в резултат 
на успешна дипломация 
България става могъща 
държава, на учениците се 
поставя задача да потърсят 
виртуално през своите GSM 
апарати в Археологическия 
музей във В. Търново 
доказателство за 
могъществото на България 
по времето на Иван Асен II. 

За целта учителят 
предоставя линк за достъп 
до виртуалната разходка в 
музея. Учениците 

Учениците работят с 
дигитални музейни ресурси 
върху следните задачи: 

Посетете сайта на ВИМ – 
Велико Търново. Направете 
виртуална разходка в 
Археологическия музей. 

Потърсете виртуално 
доказателства за 
могъществото на България 
по времето на цар Иван 
Асен II.  
Как си обяснявате 
титлата му? 
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музея. Учениците 
самостоятелно трябва да се 
ориентират в залите на коя 
епоха ще търсят 
информация и да открият 
оловния печат и златната 
монета на българския 
владетел.  

Сравнете образа му с този 
на византийския 
император на стр. 55 в 
учебника. 

 

Чрез тази задача логично се 
преминава и към духовния 
и стопански разцвет на 
България. Учителят записва 
третия въпрос от плана на 
урока: 3. Духовен и 
стопански разцвет 
Като значимо събитие в 
укрепването на държавата 
се разглежда 
възстановяването на 
Българската патриаршия. 
Отделя се време за 
развитието на занаятите и 
търговията. 

 

В заключителната част на 
урока учителят насочва 
учениците към оценка на 
качествата на българския 
владетел, които те откриват 
в текста на византийски 
хронист. 

В обобщението си учителят 
подчертава, че Иван Асен II 
осигурява на страната 
стабилност и възход. 
Целите си постига 
предимно с дипломация, но 
се проявява и като отличен 
военачалник. Човечността 
му печели уважението на 
българския народ и 
съседните владетели. 

Учениците работят с док. 4 
на стр. 95 в учебника и 
отговарят на следните 
въпроси:  
Кое качество на владетеля 
е посочено от 
византийския историк? 

Как си обяснявате 
оценката му на фона на 
обичайните негативни 
описания на българските 
царе от византийците?  

Учителят прави качествена 
преценка на работата през 
часа и дава задача за 
домашна работа, 
разделяйки класа на 2 
групи. 

На учениците, разделени на 
групи, се възлага за 
самостоятелна домашна 
работа следната задача:  

Влезте в ролята на Иван 
Асен II и съставете 
въображаем диалог:  
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ВСЕКИДНЕВНИЯТ ЖИВОТ
В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ

(XII – XIV ВЕК)

Антоанета Палангурска, Светлана Симеонова

Днес учениците могат да получат знания по много различни
начини. Динамичното развитие на технологиите предоставя на обу-
чаемите възможността да откриват и научават полезна информация
по дигитален и интерактивен път. Така подрастващите опознават
необятния свят – бързо, качествено и лесно. Това става най-често
с помощта на дигиталните образователни платформи, посредством
които уроците придобиват нови измерения, предлагайки достъп до
различни видеа, интерактивни задачи, симулации и още куп други
възможности.

Интегрирането на електронни платформи в учебния процес
дава възможност за засилване интереса на учениците към задължи-
телното съдържание и за по-качественото му усвояване. В един
интегриран модел на урок могат да се използват дигитализирани
музейни експонати като информационен ресурс, а информацията
да се онагледи с визуални примери и решения и PADLET – стена,
на която да се изразяват мисли и мнения по дадена урочна тема.
Върху електронната стена могат да се поставят идеи чрез текст,
линк, изображения, видео, отметки и др. Padlet може да бъде спо-
делен с повече или по-малко хора според желанието на водещия и
могат да се контролират поканите за достъп, както и да се получи
обратна връзка за споделеното съдържание. От друга страна, чрез
приложението MENTIMETER всеки участник може да споделя
мнение / отношение по поставен проблем. Интерактивната плат-
форма за презентации позволява на презентатора да получи ин-
формация в реално време от участници с анкета на живо, викторини,
облаци от думи или други ресурси, предвидени за часа.

Дигиталните инструменти PADLET и MENTIMETER поз-
воляват да се прилага метода на мозъчната атака, кооперирането
на участниците в групи, планиране и екипна работа.
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От друга страна, учебната програма по история и цивилизации
дава възможност за междупредметни връзки, насочени към дей-
ности за придобиване на ключови компетентности с учебните пред-
мети български език и литература и информационни технологии.

Предложеният модел на бинарен урок съчетава прилагането
на интердисциплинарен подход с възможностите на дигиталните
инструменти Padlet и Mentimeter при работа с дигитализирани му-
зейни експонати в 6. клас.

Учебен предмет: История и цивилизации, Български език
и литература

Клас: 6.
Вид на урока: Урок за практически дейности
Целева концепция на урока (дизайн на резултатите)
Темата ,,Всекидневният живот в България XII – XIV век“ е

ориентирана към синтезиране на знанията, които учениците имат
от часовете по история и цивилизации за обществената структура
и всекидневния живот на средновековните българи. На тази основа
се надграждат знания за видовете занаяти и животa на обикнове-
ните хора, отдадени на труд. Предвидените дейности създават ус-
ловия учениците да приложат своите умения за извличане, обра-
ботка и синтез на информация, за конструиране на писмен текст по
опори, за работа с речниково значение и текстове по български
език и литература.

Основни понятия
Операционализират се понятията всекидневие, занаяти,

столица. Отделя се внимание на частноисторическите понятия:
технитари, купци, боздуган

Междупредметни връзки/ Ключови компетентности
Учебната програма по история и цивилизации дава възмож-

ност за междупредметни връзки, насочени към дейности за при-
добиване на ключови компетентности с учебните предмети бъл-
гарски език и литература и информационни технологии. Дейностите
в урока за насочени към постигане на следните очаквани резултати
от страна на ученика:
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 Описва дейности на градските жители на основата на раз-
нообразни източници.

 Работи в библиотека (вкл. и дигитална). Използва различни
видове справочни материали и речници.

 Извлича информация от изображения (стенопис, снимка).
 Търси, намира и обработва информация в интернет по

зададени показатели за археологически открития, свързани с произ-
ведения на българските занаятчии.

 Подбира информация и формира критично отношение към
виртуалното пространство.

 Представя произведения на българските занаятчии от XIII –
XIV в.

 Описва всекидневието на различни категории население.
 Развива техники на четене.
 Създава отговор на научен въпрос и сбит преразказ.
 Възприема научни текстове и формулира отговори в съот-

ветствие с учебната ситуация.

Дидактически средства
Учебник по история и цивилизации за 6. клас, лаптопи/ таблети

за учениците, мултимедиен проектор

Предварителна подготовка
При използване на електронните платформи PADLET, MEN-

TIMETER и на дигитализирани музейни експонати в бинарен урок
подготовката на учителите преминава през няколко етапа:

 планиране на въпроси за актуализиране на знанията и за
въвеждане на новата тема чрез използване на стената MENTIME-
TER;

 работа с речникови статии;
 планиране на тема за работа с дигитализирани музейни екс-

понати и използване на стената PADLET;
 подбор на  дигитализирани музейни експонати;
 използване на изображения и насочващи графики за по-

достъпно разбиране на темата;
 създаване на система от опорни въпроси за работа с анализ

на музеен експонат и конструиране на писмен текст.
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ХОД НА УРОКА 

Дейност на учителя Дейност на учениците Очаквани резултати 

В началото на часа 
учителят насочва 
учениците към основната 
тема и актуализира 
опорните им знания. За 
тази цел се използва 
платформата Mentimeter. 

Учениците имат осигурен 
достъп до интернет и 
разполагат с мобилни 
устройства. След получаване на 
достъп до платформата чрез 
код, учениците отговарят на 
въпроса:  

Какви социални групи от хора 
са живеели в пределите на 
столицата Търново? 

Отговорите на всички 
ученици се визуализират  
чрез платформата или 
чрез илюстративен 
материал в учебника от 
предишни уроци. 
Учениците съчетават 
наблюдателност и 
знания, за да отговорят 
на въпроса в 
определеното време. 

Най-честите отговори се 
визуализират с най-едър 
шрифт, а останалите 
оформят облак от думи с 
динамична форма. 

Учителят обобщава 
резултата от отговорите и 
насочва аудиторията към 
темата на урока чрез 
свързващ въпрос, касаещ 
произхода и значението 
на думата столица, 
засягайки знания по 
български език. 
Въвежда се заглавието на 
темата „Всекидневният 
живот в България XII –
XIV век”. Използва се 
презентация за 
интерактивно 
представяне на темата и 
урока. 

Учениците работят с онлайн 
библиотека. Те могат да 
използват различни видове 
справочни материали и 
речници. 
 

Умение за търсене на 
информация с помощта 
на ИКТ – онлайн 
библиотека, електронни 
речници и справочници. 
 
 

 

Учителят поставя първия 
въпрос  от плана на 
урока: Населението в 
столицата Търново. 
Вниманието се насочва 
към всекидневието на 
населението в столицата. 
Чрез беседа с учениците 
се подчертава 
многообразието на 
населението през XII – 
XIV век.  

Учениците записват първия 
въпрос от плана на урока и се 
включват във фронтална беседа 
за населението на 
средновековната българска 
столица. 

Те обясняват значението на 
думите технитари и купци, 
като реализират избор между 
модели с по три значения, от 
които само един е верен.  
  

Развиване на дигиталните 
компетенции на 
учениците и разширяване 
на речниковия запас. 
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Учителят насочва 
вниманието на учениците 
към значението на 
термините технитари и 
купци, прилагайки 
игрови модел, изискващ 
използване на аналогии, 
синоними и морфемен 
анализ на думите. 

  

Учителят въвежда втори 
въпрос от плана на урока: 
Занаятите в столицата 
Търново.  

Той поставя задача на 
учениците за проучване 
на музеен експонат и 
създаване на писмен 
текст в електронна среда. 
 
 
 
В обобщението след 
приключване на 
самостоятелната работа 
учителят подчертава, че  
най-силно развит занаят е 
грънчарството. Той 
обяснява, че 
занаятчийското 
население е 
съсредоточено в 
определени квартали, 
където работилниците 
понякога били и 
„продавници“, т.е. в тях 
можело се предлага за 
продажба готовата 
продукция. 

Учениците използват линка: 
http://museumvt.com/virtual-
trip/archaeological-
museum/index.php , за да 
посетят  виртуална разходка на 
Археологическия музей на 
РИМ – Велико Търново, етаж 2, 
зала „Средновековие 2“. Те 
получават задача да открият, 
проучат и представят чрез 
писмен кратък свързан текст в 
платформата Padlet експоната 
,,Керамичен фенер“ по 
предварително подготвени от 
учителя въпроси: 
 Къде е открит? 
 От коя историческа епоха е? 
Запишете датировката му. 
 От какъв материал е 
изработен фенерът? 
 Какъв цвят и форма има? 
 Какви размери има 
експонатът?  

 За какво е служил?  
 Продукт на какъв занаят е? 
Най-добрите текстове се 
определят от самите ученици 
чрез гласуване под постовете. 

Самостоятелната 
познавателна дейност на 
учениците е свързана с: 
- Извличане на 
информация от 
дигитализиран музеен 
експонат. 
- Създаване на писмен 
текст по опори 
(планиране, 
структуриране, 
композиране и графично 
оформяне). 
- Развиване на дигитални 
компетенции и на 
критично мислене. 
- Формиране на умения 
за самооценка. 
 
 
 
 

Учителят предлага на 
учениците да проучат 
още един музеен 
експонат от сайта на 
Археологическия музей – 
„Железен боздуган“. 
 
 
 

Учениците отново използват 
виртуалната разходка в 
Археологически музей във 
Велико Търново. Те трябва 
виртуално да посетят етаж 2, 
зала ,,Средновековие 7“, като 
използват линка: 
http://museumvt.com/virtual-
trip/archaeological-
museum/index.php . 

Работата на учениците е 
насочена към развиване 
на критично мислене, 
както и на дигитални и на 
езикови компетенции, 
свързани със знанията по 
български език и 
уменията по 
информационни 
технологии да създаване 
и форматиране на текст.  
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Обобщавайки отговорите 
на учениците учителят 
подчертава, че 
майсторите-оръжейници 
са били търсени за 
изработка на 
средновековни оръжия: 
копия, мечове, щитове, 
лъкове, стрели, арбалети 
и др.  

Чрез беседа се стига до 
извода, че градовете са 
стопански центрове, зад 
чиито крепостни стени 
работят много занаятчии. 

Задачата на шестокласниците е 
да открият, проучат и 
представят чрез кратък свързан 
писмен текст в платформата 
Padlet експоната „Железен 
боздуган“ по следните опорни 
въпроси: 
 От коя историческа епоха е? 

Запишете датировката му. 
 От какъв материал е 

изработен боздуганът? 
 От какви части се състои?  
 Какви размери има?  
 За какво е служил?  

 Продукт на какъв занаят е? 
Отново най-добрите текстове 
се отличат от самите ученици 
чрез гласуване под постовете. 

и форматиране на текст.  

 
 

 
 

 
 

В заключителната част на 
урока учителите 
използват интерактивна 
стена, на която са 
поставени различни 
изображения: на 
средновековни 
занаятчии, на ковачи и на 
техни произведения. 
Представен е и един 
стенопис от XIV век.  
В обобщението се 
подчертава, че 
всекидневният живот на 
българите е многолик и 
разнообразен, каквито са 
и самите хора. 

На учениците се предлага да 
разгледат внимателно 
изображенията, да обобщят 
наблюденията си и да направят 
оценка на уменията на 
средновековните майстори. 
Задача: Дайте своята оценка 
за уменията на майсторите, 
като използвате 3 думи: 
съществително, прилагателно 
и глагол. 
 

Задачата развива 
наблюдателността на 
учениците и уменията им 
за извличане, осмисляне 
и систематизиране на 
информация. По такъв 
начин се насърчава 
правенето на изводи и 
изказването на собствено 
мнение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

№ 1. Актуализация на знанията чрез онлайн инструмент Mentimeter

№ 2. Намиране, проучете и представете чрез писмен свързан текст
в платформата PADLET експонат ,,Керамичен фенер“



64

№ 3. Намиране, проучете и представете чрез писмен свързан текст
в платформата PADLET експонат ,,Керамичен фенер“

№ 4. Споделено с учителите!



65

ЗАНАЯТИТЕ В СРЕДНОВЕКОВНО ТЪРНОВО

Кина Котларска

Настоящият текст предлага вариант за работа с наследството
на средновековно Търново в час по история и цивилизации в 10. клас.
Дидактическата макрорамка е основана на компетентностния под-
ход и на очакванията, че учениците ще прилагат в хода на урока зна-
нията и уменията си, придобити в часовете по български език и
литература, изобразително изкуство и информационни технологии.
Урокът може да се провежда както при присъствено обучение, така
и при обучение от разстояние в електронна среда. При втория случай
учителят трябва да познава добре възможностите на съответната
платформа (Teams, Zoom, Google), за да приложи деленето на класа
в отделни виртуални зали за работа по групи.

Учебен предмет: История и цивилизации
Клас: 10.
Вид на урока: Урок за практически дейности
Целева концепция на урока (дизайн на резултатите)
Урокът има за цел да обогати знанията на учениците за заная-

тите през Средновековието и за бита на жителите на столицата през
този исторически период. В рамките на часа учениците надграждат
уменията си за анализ на различни по вид източници, за устно изло-
жение пред публика, за синтезирано визуално представяне на инфор-
мация, за работа в екип и развиват позитивно отношение към позна-
ването и опазването на културно-историческото наследство.

Основни понятия
Занаяти, сграфито керамика, технитари

Междупредметни връзки/ Ключови компетентности
Урочната разработка е ориентирана към:
 ключова компетентност за комуникация на роден език в

частта и знания за основните видове устно взаимодействие
и предразположеност към конструктивен диалог;

 дигитална компетентност – умения за представяне на ин-
формация с помощта на подходящ софтуер;
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 културна компетентност и креативност – умения за свърз-
ване на текст с изображение, за оценяване стойността на
паметници на културно-историческото наследство.

Цялостната концепция на урока поставя учениците в по-широк
контекст като изисква от тях приложение на наученото в часовете
по български език и литература, информационни технологии и изоб-
разително изкуство. Тя е предназначена за десетокласници и пред-
полага по-високи познавателни равнища като анализ и синтез.

Дидактически средства
Дигитални устройства за учениците, или очила за виртуална

реалност, мултимедиен проектор, разпечатани задачи за групите
или файл, ако урокът се провежда онлайн.

ХОД НА УРОКА 

Дейност на учителя Дейност на учениците Очаквани резултати 

Учителят прави кратко 
въведение и поставя 
темата на урока: 
„Занаятите в 
Средновековно Търново“. 
Той аргументира пред 
класа мястото на темата в 
контекста на изучавания 
раздел. След това 
предоставя на учениците 
линк към виртуалната 
разходка в 
Археологическия музей 
във В. Търново и дава 
указания за подготовка на 
техническите устройства 
за работа. 

Учениците слушат 
указанията и подготвят 
устройствата си.  

Те използват дадения линк 
и влизат във виртуалната 
разходка на 
Археологическия музей – 
Велико Търново. 

Мотивиране на учениците 
за работа в часа.  
Умения за използване на 
ИКТ. 
 

 

Учителят разделя класа на 
4 групи и раздава 
задачите, които 
предварително са 
разпечатани. Задава време 
за работа – 20 минути. 
Обръща внимание на 
изискванията за 
финалното представяне: 
избран от групата 
говорител да направи 
кратко и атрактивно 
презентиране на 
съответния занаят пред 
класа. 

Учениците работят по 
групи в изпълнение на 
поставените задачи.  
Всяка група следва 
указания линк за 
виртуална разходка в 
Археологическия музей. 
Учениците проучват 
разположените в залата 
експонати, систематизират 
и обработват събраните 
данни и уточняват 
основните моменти от 
устно структурираната 
екскурзоводска беседа. 

Поставените задачи са 
ориентирани към 
развиване на следните 
умения у учениците:  

- Търси и анализира 
информация чрез ИКТ. 

- Извлича информация 
от веществени 
паметници.  

- Представя информация 
в синтезиран вид. 

- Развива позитивно 
отношение към 
историческото 
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 екскурзоводска беседа. 
Всяка група определя свой 
говорител.   

историческото 
наследство. 

- Работи в екип за 
реализиране на 
поставена задача. 

Говорителите на 
отделните групи 
представят резултатите от 
съвместната работа в 
рамките на 3 минути. 
Учителят ги подкрепя, 
като показва избраните от 
групите експонати на 
класа с помощта на 
мултимедиен проектор.  

При необходимост, в хода 
на изложенията се 
обясняват понятията 
сграфито керамика и 
технитари. 
Учителят обобщава 
събраната по време на 
работата с дигиталните 
музейни експонати нова 
информация. 

Избраните говорители 
представят работата на 
отделните групи. 

При презентирането 
учениците демонстрират 
умения за устно 
изразяване пред публика, 
за слушане с разбиране, за 
синтезно представяне на 
информация. 

В заключителната част на 
урока учителят поставя 
задачата за домашна 
работа: 

 Разгледайте другите 
зали с експонати от 
Средновековието, 
които са представени 
във виртуалната 
разходка.  

 Изберете експонат и с 
неговото изображение 
създайте проект за 
картичка, която да се 
продава от 
Археологическия музей 
във В. Търново. 

В началото на следващия 
час задължително се 
показват и коментират 
най-добрите картички. 
Дават се примери за 
неподходящи комбинации 
на цветове и форми. При  
необходимост се търси 
консултация от учителя по 
изобразително изкуство. 

Вкъщи учениците се 
запознават чрез 
виртуалната разходка с 
експонатите от другите 3 
зали, различни от тази, в 
която са работили. Те 
използват познанията си 
по ИТ, за да изработят 
проект за картичка. 
Създадените изображения 
се изпращат в електронен 
формат на учителя за 
оценка. 

Учениците прилагат 
уменията си за визуална 
комуникация, придобити в 
часовете по ИТ и по 
изобразително изкуство, 
като: 
- избират изображение 

на експонат, с което 
създават подходяща за 
картичка композиция; 

- подбират адекватно 
съчетание на цвят и 
шрифт за картичката. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАДАЧИ ЗА РАБОТА ПО ГРУПИ

Задача 1. Използвайте предоставения линк за виртуална
разходка в Археологическия музей във В. Търново: https://
museumvt.com/virtual-trip/archaeological-museum/.

Разгледайте внимателно изложените експонати, проу-
чете допълнителната информация и систематизирайте дан-
ните за един от занаятите в Средновековно Търново.

 ПЪРВА ГРУПА изследва грънчарството – зала Средно-
вековие 2:
https://museumvt.com/virtual-trip/archaeological-museum/link/
6240ba919fb2f

 ВТОРА ГРУПА изследва ковачеството – зала Среднове-
ковие 3:
https://museumvt.com/virtual-trip/archaeological-museum/link/
6240baf0599f3

 ТРЕТА ГРУПА изследва производството на оръжия и цър-
ковна утвар – зали Средновековие 6 и 7 посредством след-
ващите линкове:
https://museumvt.com/virtual-trip/archaeological-museum/link/
6240bb6be13bb
и https://museumvt.com/virtual-trip/archaeological-museum/link/
6240bbf7c6ccd

 ЧЕТВЪРТА ГРУПА изследва златарството – зали Средно-
вековие 7 и 8
https://museumvt.com/virtual-trip/archaeological-museum/link/
6240bbf7c6ccd
и https://museumvt.com/virtual-trip/archaeological-museum/link/
6240bc4f4aa4d
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Задача 2. Подгответе представяне на дадения занаят,
като последователно изпълните възложените задачи.

1. Избройте в тетрадките си предметите, които се използват
до днес, както и тези, които вече не съществуват.

2. Изберете един експонат, който групата смята, че трябва
да бъде показан пред останалите ученици от класа.

3. Представете си, че сте екскурзовод и водите посетители
във вашата зала. Конструирайте кратко изложение (5 – 6 изречения),
с което да опишете изследвания занаят. Преценете как словесно
ще представите пред класа избрания от групата експонат.
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ДА (ПРЕ)ОТКРИЕМ ВЪЗРОЖДЕНСКО ТЪРНОВО

Мариела Георгиева

Настоящата разработка предлага модел за интегриране на
наследство в обучението по история и цивилизации в 7. клас чрез
прилагане на компетентностен подход и използване на съвременни
информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в урок-упраж-
нение „Да (пре)открием възрожденско Търново“.

Включените инструменти и подходи за работа дават възмож-
ност урокът да бъде проведен в дигитална среда за нуждите на
обучението от разстояние в електронна среда. Адаптацията му поз-
волява да бъде проведен в присъствена форма на обучение, както
и да бъде приложен към друго населено място и историческа епоха.
Прилагат се разнообразни интерактивни методи – беседа, мозъчна
атака, групова работа, ролева игра, учене чрез преживяване, които
да ангажират вниманието на учениците и да допринесат за активи-
зирането им в процеса на учене.

Учебен предмет: История и цивилизации
Клас: 7.
Вид на урока: Урок за практически дейности
Целева концепция на урока (дизайн на резултатите)
Урокът има за цел да надгради знанията на учениците за

архитектурата през Възраждането и да допринесе за формиране
на активно гражданско отношение към опазването на културно-
историческото наследство. Развиват се умения за извличане, осмис-
ляне и обработване на информация от разнообразни източници.
Съществена част от дейностите са посветени на формиране на
умения за общуване с обществени институции при решаване на
обществено значими проблеми.

Основни понятия
Българско възраждане, архитектура
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Междупредметни връзки/ Ключови компетентности
Предвидените дейности в урока подпомагат учениците да ос-

мислят възрожденското архитектурно наследство чрез задачи за фор-
миране на комуникативни, дигитални, личностни, граждански и пред-
приемачески компетентности, както и чрез осъществяването на между-
предметни връзки с учебните предмети български език и литера-
тура, информационни технологии и технологии и предприемачество.

Дидактически средства
Дигитални устройства за учениците, мултимедиен проектор

ХОД НА УРОКА 

Дейност на учителя Дейност на учениците Очаквани резултати 

В началото на часа 
учителят поставя въпрос за 
уводна беседа: Наричат 
Велико Търново културна 
столица. С какво градът 
заслужава това 
признание? 

Учениците споделят 
собствено мнение, като 
посочват конкретни 
примери, свързани с 
наследството на Търново. 

 
 
Двете задачи 
кореспондират с 
очакването, че учениците 
познават знакови 
паметници на 
националната и местната 
култура.  
Развива се позитивно  
отношение към културно-
историческото наследство. 

Следващата задача е 
насочена към събуждане 
интереса на учениците. 
Учителят предоставя код за 
достъп до въпрос в 
платформа Mentimeter. 
Приложението се използва 
за организиране на мозъчна 
атака.  
Учителят обобщава 
получените отговори, като 
обръща внимание на 
няколко показатели: кои 
паметници се повтарят, кои 
исторически епохи са 
представени, кои 
исторически епохи 
липсват. 

Учениците дават отговор в 
дигиталната платформа 
Mentimeter на поставената 
задача: 
Запишете до три 
културно-исторически 
паметника, които можем 
да видим във Велико 
Търново. 
 

Направеното обобщение 
логически обвързва 
прехода и мотивацията на 
новата тема: „Да 
(пре)открием 
възрожденско Търново“. 

  

Учителят разделя класа за Учениците работят по Проблемно-познавателната 
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Направеното обобщение 
логически обвързва 
прехода и мотивацията на 
новата тема: „Да 
(пре)открием 
възрожденско Търново“. 

  

Учителят разделя класа за 
екипна работа и обяснява 
условието на поставената 
задача: 

„Вие сте граждански 
инициативен комитет от 
Велико Търново. 
Изгответе предложение за 
съхранение и запазване на 
възрожденския облик на 
старата градска част, 
което да представите 
пред Общинския съвет.  
Направете проучване на 
извори от миналото, за да 
разкриете автентичния 
вид на жилищната 
архитектура.  

Представете вашето 
становище в писмено 
заявление до Общинския 
съвет.“ 

Учениците работят по 
изпълнението на 
възложената задача, като  
влизат в определени роли: 

 координатор – планира 
изпълнението на 
дейностите; съдейства за 
разпределение на 
задачите; следи за 
спазването им; помага на 
другите роли, ако имат 
затруднения; 
 двама изследователи – 
проучват информацията в 
посочените източници; 
откриват и обобщават 
необходимата информация 
за изпълнение на задачата. 

Изследователска задача: 
1.  Посетете сайта на РИМ – 
Велико Търново. 
Направете виртуална 
разходка на зала „Икони и 
занаяти – Възрожденска 
архитектура, 1“ в музей 
„Възраждане и 
Учредително събрание“. 
Разгледайте 
изображенията на 
търновски възрожденски 
къщи. Съставете списък на  
архитектурния облик на 
къщите по следните 
показатели: 
местоположение, размер, 
строителни материали, 
облик, външна украса, 
околна среда. 

2.  Посетете сайта „Старо 
Търново“ и намерете 
статията „Старинните 
търновски къщи“. 

Проблемно-познавателната 
задача дава възможност за 
развиване на умения в 
няколко посоки: 

- Търси и подбира 
информация чрез ИКТ по 
зададени показатели за  
търновските възрожденски 
къщи. 

- Извлича информация от 
различни исторически 
източници (изображения, 
статии). 

- Описва и разпознава 
белези на жилищната 
възрожденска архитектура 
по примера на град 
Търново.  
- Развива отношение към 
историческото наследство. 

- Създава писмен текст по 
зададен модел. 

- Използва дигитални 
средства и програми за 
обработване и представяне 
на информация. 
- Работи в сътрудничество 
за планиране и участие в 
групова работа. 

- Формира умение за 
общуване с обществени 
институции. 

- Прилага правила за 
толерантно и 
конструктивно общуване. 
- Взема решения 
самостоятелно и в екип. 

- Формира нагласи за 
пълноценно участие заедно 
с други хора в дейности от 
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  презентатор – представя 
работата на групата пред 
класа. 

 

След изтичане на 
определеното време за 
практическа работа 
преподавателят дава 
думата на ученическите 
екипи да представят 
постигнатите резултати.  

Той обобщава дейността на 
групите. Обръща внимание 
на повторенията и 
пропуските в изложенията. 
Прави качествена оценка за 
работата на отделните 
екипи.  

Представяне на работата на 
отделните групи. 

При презентирането на 
резултатите се прилагат 
правила за толерантно и 
конструктивно общуване. 

В заключителната част на 
урока учителят поставя 
задача за домашна работа:  
Изберете едно от 
предложените 
изображения на търновски 
възрожденски къщи. 
Разходете се и открийте 
тези къщи днес.  

Направете селфи пред 

Учениците правят снимки 
и ги качват в платформата 
padlet.com, като използват 
следните стъпки: 
- отворете линка към 

платното в Padlet; 

- натиснете розовия 
бутон „+“ в десния ъгъл 
на екрана; 

Задачата дава възможност  
на учениците да създават 
цифрово съдържание, 
използвайки дигитални 
инструменти. 

 

търновски къщи“. 
Съставете списък с 
ключови думи и изрази, 
които описват 
търновските възрожденски 
къщи.  

  двама автори – съставят 
текста на писменото 
предложение по зададения 
модел на заявление;  
 посредник – проучва реда 
за подаване на писмено 
предложение до 
Общинския съвет на 
Велико Търново; използва 
информация от 
Правилника за 
организацията и дейността 
на Великотърновския 
общински съвет от сайта 
на община Велико 
Търново; 

с други хора в дейности от 
обществен интерес.  
- Прилага умения за 
аргументиране на решения. 



74

Направете селфи пред 
къщата/ снимка на 
къщата. 
Запишете си адреса, на 
който се намира къщата. 
Качете снимката в 
приложението Padlet. 
 

- в полето „Търсене на 
място по име“ въведете 
приблизителен адрес, 
където е направена 
вашата снимка, 
например: „Генерал 
Гурко“ 25, Велико 
Търново; 

- ще се отвори нов 
прозорец, в който 
изберете да качите 
изображение; 

- натиснете бутона 
„Publish“. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

РОЛЕВА ИГРА
„ДА (ПРЕ)ОТКРИЕМ ВЪЗРОЖДЕНСКО ТЪРНОВО“

Условие:
Вие сте граждански инициативен комитет от Велико Търново.

Изгответе предложение за съхранение и запазване на възрожден-
ския облик на старата градска част, което да представите пред
Общинския съвет.

Направете проучване на извори от миналото, за да разкриете
автентичния вид на жилищната архитектура.

Представете вашето становище в писмено предложение до
Общинския съвет.

Роли:
 координатор – планира изпълнението на дейностите; съ-

действа за разпределение на задачите; следи за спазването им;
помага на другите роли, ако имат затруднения;

 двама изследователи – проучват информацията в посо-
чените източници; откриват и обобщават необходимата информация
за изпълнение на задачата;

Изследователска задача:
1. Посетете сайта на РИМ – Велико Търново. Направете

виртуална разходка на зала „Икони и занаяти – Възрожденска архи-
тектура, 1“ в музей „Възраждане и Учредително събрание“. Разгле-
дайте изображенията на търновски възрожденски къщи. Съставете
списък на архитектурния облик на къщите по следните показатели:
местоположение, размер, строителни материали, облик, външна ук-
раса, околна среда.

2. Посетете сайта „Старо Търново“ и намерете статията „Ста-
ринните търновски къщи“. Съставете списък с ключови думи и
изрази, които описват търновските възрожденски къщи.

 един/ № двама автори – съставят текста на писменото
предложение по зададения модел;
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 посредник – проучва реда за подаване на писмено пред-
ложение до Общинския съвет на Велико Търново; използва инфор-
мация от Правилника за организацията и дейността на Велико-
търновския общински съвет от сайта на община Велико Търново;

 презентатор – представя работата на групата пред класа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

До г-н/г-жа ……………………..
(намерете и запишете името; изтрийте излишното)

Председател на Великотърновския общински съвет

З А Я В Л Е Н И Е

от Граждански инициативен комитет „……………………..“
(поставете името на вашия отбор и изтрийте излишното)

телефон за контакт ……………………..
(поставете измислен телефон за контакт и изтрийте

излишното)
имейл за контакт ……………………..

(поставете измислен имейл за контакт и изтрийте
излишното)

Относно: разработване на общински план за съхранение и
възстановяване на възрожденския облик на старата градска част
на Велико Търново.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Нашият инициативен комитет извърши проучване на съвре-
менното състояние възрожденските къщи в кв. „Варуша” в т.нар.
стара градска част на Велико Търново. От направения оглед стана
ясно, че една част от къщите в квартала са в лошо състояние.
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Направихме историческо изследване, в което се запознахме
с автентичния вид на жилищната архитектура от епохата на Българ-
ското възраждане в тази част на нашия град.

В резултат на нашето проучване формулираме следните
заключения:
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

(Направете описание на жилищната архитектура на
Търново през Възраждането. Изтрийте излишното.)

Предлагаме, за да се запази автентичният възрожденски об-
лик на кв. „Варуша“, да бъде сформирана експертна група, която
да разработи план за съхранение и възстановяване на жилищната
архитектура в тази част на Велико Търново.

Дата ................. С уважение ....................................
Велико Търново
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АПОСТОЛИ НА СВОБОДАТА

Димка Димитрова, Станимир Минков

Важна част от литературното обучение в 7. клас е изучава-
нето на повестта „Немили-недраги“ на Иван Вазов и изграждането
на обобщения образ на българския хъш – герой и мъченик, предан
до смърт на идеала си за свобода и на своя народ. Макар и проку-
дени от родината, обречени на глад и нищета, хъшовете знаят, че
„народ без жертви не е народ“. Редом с художествените образи на
самоотвержените борци за свобода се появява и образът на Васил
Левски, но не само като част от сюжетна линия. Вазов отделя спе-
циална част от повестта (единадесета глава) на Апостола, за да
изрази своето отношение към неговата личност и да сподели мис-
лите си за значимостта на присъствието му в българската история
и съдба.

Идеята на урока е чрез различни дейности да се обобщи пред-
ставата за хъшовете като апостоли на свободата и да се коментира
образът на Левски – Апостола на свободата, като висша еманация
на идеята за свобода чрез допълнителна работа върху текста на
XI глава, която не е от задължителните за изучаване части на по-
вестта.

Предвидените задачи за работа с дигитални музейни експо-
нати разширяват познанията на седмокласниците, развиват отноше-
ние към историческото наследство и уменията на учениците да
възприемат, осмислят и интерпретират  информация от разнооб-
разни източници, включително материални и с невербален характер.
Осъществявайки интегративни връзка с други области на позна-
нието, учителят стимулира любопитството на учениците и влияе
върху тяхната мотивация, тъй като се повишава интересът към
изучаваната тема.

Подготвените дидактически материали позволяват успешно
реализиране на урока както в присъствена форма, така и при обу-
чение от разстояние в електронна среда.
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Учебен предмет: Български език и литература
Клас: 7.
Вид на урока:  Урок за упражнение
Целева концепция на урока (дизайн на резултатите)
Урокът има две основни цели: 1) да се систематизират поз-

нанията на учениците за идеалите на хъшовете, тъй като това е
последният урок върху повестта „Немили-недраги“; 2) да се изгради
представа за образа на Левски и за значимостта на неговата лич-
ност чрез самостоятелна работа върху фрагменти от XI глава, като
по този начин продължават да се развиват литературните и социо-
културните компетентности на седмокласниците. Паралелно с ос-
новните цели се работи и върху осмисляне на националните ценности
и на различните измерения на родолюбието.

Основни понятия
Свобода, апостол, национален идеал, ценност, родолюбие,

жертвоготовност

Междупредметни връзки/ Ключови компетентности
Предвиденото за урока учебно съдържание дава възможност

да се осъществят както вътрешнопредметни, така и междупред-
метни връзки най-вече с обучението по история и цивилизации. Осъ-
ществявайки интегративни връзка с обучението по история и
цивилизации, учителят развива метакогнитивни умения на учени-
ците. Обобщаването и затвърждаването на усвоените знания и уме-
ния се осъществява чрез практически дейности, насочени към нами-
ране и осмисляне на информация от различни източници (художест-
вен текст, тълковен речник, дигитални музейни експонати, изобра-
жения) и нейното използване за постигане на конкретни комуника-
тивни цели.

По време на урока седмокласниците решават различни проб-
лемно-познавателни и комуникативни задачи, като така се развиват
техните дигитални, социокултурни и граждански компетентности,
както и уменията за учене. Учениците работят повече време само-
стоятелно, а предвидените дейности развиват критичното им мис-
лене и им осигуряват възможности за заявяване и аргументиране
на собствена позиция.
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Дидактически средства
Презентация, работен лист (2 варианта), дигитални устрой-

ства за учениците, мултимедиен проектор

ХОД НА УРОКА 

Дейност на учителя Дейност на учениците Очаквани резултати 

Учителят въвежда 
учениците емоционално в 
темата на урока, 
припомняйки наученото за 
епохата на Възраждането 
като епоха на възход и 
героизъм. 

Поставя им задача да 
разпознаят показаните 
портрети на известни 
исторически личности и да 
припомнят какво знаят за 
тях.   

Учениците, като използват 
познанията си по 
български език и 
литература и по история и 
цивилизации, разпознават 
портретите на видни 
възрожденци: Георги С. 
Раковски, Хаджи Димитър, 
Стефан Караджа, Георги 
Бенковски, Панайот Волов, 
Тодор Каблешков, Христо 
Ботев, и припомнят 
познатата им вече 
информация за тях.   

Актуализиране на основни 
знания за възрожденската 
епоха и за 
националноосвободителните 
борби на българите. 

 

Учителят посочва, че 
всички тези личности са 
отдали целия си живот на 
идеала за свобода и 
обявява  темата на урока. 

 

Учителят поставя на 
учениците първата задача, 
свързана със 
семантизиране на 
основните работни 
понятия апостол и 
свобода, зададени като 
ключови думи във 
формулировката на темата. 
При изпълнението на 
задачата седмокласниците 
трябва да направят справка 
в електронен тълковен 
речник – ibl.bas.bg/rbe/. 

При първото основно 
понятие учителят насочва 
вниманието към второто, 
преносно значение на 
думата апостол и поставя 
уточняващ въпрос за 
значението на думата 
самоотвержен. 

Учениците правят 
самостоятелно справка за 
значенията на думите 
апостол и свобода в 
електронната версия на 
„Речник на българския 
език“ (издание на ИБЕ към 
БАН). 

 
 

 
 

Учениците обясняват 
лексикалното значение на 
посочените думи. 
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При проверка на 
семантиката на второто 
основно понятие – 
свобода, учениците са 
насочени към второто 
значение на думата, тъй 
като в урока ще работят с 
тази употреба на 
съществителното име. 

Учителят провежда 
репродуктивна беседа, 
свързана с образа на 
българските хъшове от 
повестта „Немили-
недраги“.  
Той насочва учениците 
към присъствието на 
имената на апостоли от 
Априлското въстание в 
повестта, като се 
коментира и 
художествената роля на 
този Вазов подход. 

Учениците припомнят кои 
са хъшовете, какъв е 
животът им в емиграция и 
кои са идеалите им. 
 
Учениците откриват 
имената на Г. Бенковски и 
П. Волов в десета глава. 
Коментира се паралелът с 
действията на Македонски. 

Припомняне, затвърждаване 
и обобщаване на ученото за 
образите в повестта. 
 
 
Развиват се литературните 
компетентности за работа с 
художествен текст. 
 
 
 

Учителят  насочва 
учениците към 
самостоятелна работа по 
първа задача от работните 
листове, която изисква 
попълване на празни 
позиции от мисловна 
карта. 
 

Учениците коментират кои 
качества на Македонски 
дават основание той да 
бъде определен като 
апостол на свободата и 
търсят аргументи, като 
изтъкват различни 
качества (жертвоготовност, 
себеотрицание, смелост, 
решителност, 
хладнокръвие) и действия 
на героя. 

Развиват се умения за 
аргументиране на дадена 
теза. Работи се с невербален 
източник на информация. 

Задачата дава възможност за 
пространствено оформяне 
(картографиране)  на идеи. 

Учителят приканва 
учениците да посочат кой 
друг апостол присъства в 
повестта, къде се появява 
неговият образ и с каква 
цел. 

Учителят насочва 
вниманието на учениците 
към различното изписване 
на съществителното 
апостол и се припомня 
правописното правило за 
употреба на главни букви. 

Учениците припомнят, че 
това е Левски, назован 
Апостол на свободата, и 
коментират ролята му в 
края на десета глава. 
 

Учениците припомнят 
правописното правило и 
обясняват правописа в 
изреченията от работния 
лист (секцията Как се 
пише?). 

Припомняне на важна 
информация. 
 
 
 
Затвърждаване и прилагане 
на правописното правило за 
употреба на главни букви. 
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Учителят възлага работа 
върху текстовете от 
работните листове и 
задачите към тях. Във 
всеки от двата варианта на 
работния лист са подбрани 
различни откъси от XI 
глава на повестта, в която 
централно място заема 
образът на Левски. 
Откъсите разкриват от 
една страна, личността и 
делото на Апостола, а от 
друга, силата на словото 
му и въздействието, което 
оказва на хората, 
проповядвайки идеята за 
свобода. 
Към текстовете са 
приложени пояснения за 
значението на някои 
остарели форми и думи 
(рубриката Непознати 
думи). 

 

Учениците четат 
самостоятелно текстовете 
и изпълняват петте задачи 
към всеки от тях.  

При затруднения с 
разбирането на някои 
остарели думи и форми, 
правят справка в дадените 
речникови статии. 

Задачите от този блок са с 
по-голяма степен на 
трудност, тъй като са 
ориентирани към 
неизучаван, т.е. непознат за 
учениците, текст. 
Задачите развиват различни 
рецептивни умения на 
учениците:  

- да намират и извличат 
информация от художествен 
текст;  
- да интерпретират 
информацията в текста; 
- да тълкуват езикови 
значения с оглед на 
контекста, в който са 
употребени; 

- да търсят в текста 
аргументи в подкрепа на 
дадено твърдение. 
- да изразяват собствена 
позиция за смисъла на 
текста и неговите внушения. 

Учителят насочва 
вниманието на учениците 
към следващата  задача от 
урока, която е свързана с 
експозиционна зала „В. 
Левски“ в музей 
„Възраждане и 
Учредително събрание“. 
На учениците се 
предоставя линк към 
виртуалната разходка и се 
дават конкретни указания 
за предстоящата работа.  
Учителят следи отговорите 
на учениците, а в края на 
беседата ги кара да 
съотнесат събраната в 
музея информация с 
информацията от 
текстовете, с които са 
работили преди това.  
 

Учениците правят 
виртуална разходка в РИМ 
– Велико Търново, музей 
„Възраждане и 
Учредително събрание“, 
зала „Васил Левски“. Те 
откриват различни 
предмети и изображения 
на Васил Левски. 

Учениците споделят 
своите впечатления, правят 
връзка между 
информацията от 
различните източници 
(музеен експонат, 
изображения, художествен 
текст). 

Задачата дава възможност за 
развиване на дигиталните 
компетенции на учениците и 
на уменията за възприемане, 
осмисляне и интерпретиране 
на  информация от 
дигитален музеен експонат. 

Чрез наблюдението на 
музейни експонати се 
развива умението за 
откриване на директна и 
индиректна информация и 
за правене на заключения. 

Усвояват метакогнитивни 
стратегии. 

Развиват се уменията за 
възприемане, осмисляне и 
интерпретиране на  
информация от изображение 
и художествен текст;  за 
осмисляне на връзката 
между художествен образ и 
исторически контекст. 
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ЛИТЕРАТУРА

Речник на българския език (електронна версия) ibl.bas.bg/rbe/.

В заключителната част на 
урока учителят насочва 
вниманието на учениците 
към мисъл на Левски. 
Задачата насочва към 
осмисляне на българските 
национални ценности. 

Учениците тълкуват 
мисълта и правят изводи за 
идеалите и ценностите, 
които изповядва В. Левски. 

Формиране на ценностно 
отношение към 
разглежданите исторически 
и художествени образи, а 
чрез тях и към националния 
идеал. 
 

Последните две задачи от 
работния лист са 
предвидени за домашна 
работа на учениците. 
 

Учениците проверяват 
верността на дадени 
твърдения и попълват 
таблица, като сравняват 
качествата на Левски и на 
Македонски, обобщавайки 
наученото в урока. 

Тестовата задача предполага 
съотнасяне на разнообразна 
информация, а втората 
задача изисква 
самостоятелно 
конструиране на смисъл и 
съпоставяне между 
образите. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

РАБОТЕН ЛИСТ

Ученик: ………………………………………      Клас: ……...........
Училище: ……………………………………       Дата: ……...........

1. Кои качества, проявени от Македонски в десета глава,
позволяват да го наречем апостол?

КАК СЕ ПИШЕ?
  Ако съществителното име е употребено като нарица-

телно, го пишем с малка буква. Например: Хъшовете са
апостоли на свободата.

 Ако съществителното име апостол е употребено ка-
то собствено име, го пишем с главна буква. Например:
Наричаме Васил Левски е Апостол на свободата.
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 Прочетете откъса от XI глава на повестта „Немили-недраги“ и изпълнете 
задачите от 2. до 6. 

Непознати думи 
бдение – безсъние 
ламтения – вълнения 
негли – вероятно 
всегдашната – 
постоянната 
апатия - безразличие 

Левски имаше ръст среден, тъ-
нък и строен; очи сиви, почти сини; мус-
таци червеникави, коса руса, лице бяло,
околчесто и изпито от непрестанната
мисъл и бдение, но което се оживяваше
от една постоянна и естествена весе-
лост! Странно! Тоя момък, който пропо-
вядваше опасната мисъл за свобода, за
смърт, който се излагаше всеки ден на
опасности; тоя син на нощта, на пусти-
нята, на премеждията имаше весел нрав
(…) Това щастливо настроение беше
нужно негли да крепи бодростта му сред
всегдашната борба с апатията и подоз-
рителността на роба.

2. Подчертайте думите и изразите,
които изграждат портретната харак-
теристика на Васил Левски.

3. Коя е тази опасна мисъл?
.................................................................................................... ...

4. Какво научаваме за Левски от израза тоя син на нощта, на
пустинята, на премеждията?
.................................................................................................... ..
.................................................................................................... ..

5. Кои качества според текста помагат на Васил Левски в
трудния път на борбата?
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6. Какви са нагласите на една част от българите към нацио-
налното дело? Посочете два примера.

Пример 1.

……………………………………………………………………………

Пример 2.
……………………………………………………………………………

7. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

А) Странджата е духовен баща на хъшовете и техен наставник.
Пример за това е възторжената му реч, разкриваща смисъла на
мъченичеството – родолюбие, свобода, саможертвеност.

Б) В очите на Бръчков, хъшовете са горди, мъжествени, одухот-
ворени и истински герои. Те са негов пример за подражание.

В) Заради своите действия, Македонски е сравняван с Георги Бен-
ковски и Панайот Волов.

Г) Съдбата на Македонски след Освобождението е изпълнена с
признателност от всички българи.

8. Запишете кои от дадените характеристиките се отнасят
за Левски и кои – за Македонски. Възможно е някои да се
отнасят и за Васил Левски, и за Македонски.
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 авантюрист, весел нрав, отговорност, приключенска 
дързост, саможертвеност, родолюбие, бунтарско поведение, 
смелост, героизъм 

 

Васил Левски 
 

 

Македонски 

 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАБОТЕН ЛИСТ

Ученик: ……………………………………….        Клас: .............
Училище: ……………………………………..        Дата: .............

1. Кои качества, проявени от Македонски в десета глава,
позволяват да го наречем апостол?

КАК СЕ ПИШЕ?
  Ако съществителното име е употребено като нарица-

телно, го пишем с малка буква. Например: Хъшовете
са апостоли на свободата.

 Ако съществителното име апостол е употребено като
собствено име, го пишем с главна буква. Например: Нари-
чаме Васил Левски е Апостол на свободата.
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 Прочетете откъса от XI глава на повестта „Немили-недраги“ и изпълнете 
задачите от 2. до 6. 

 

Но когато беше потребно, ставаше
друг. Ясността му изчезваше от лицето,
погледът му добиваше сериозно израже-
ние, гласът му беше глас, който налага,
който заповядва; словото му, просто и
безизкуствено, вълнуваше, смущаваше,
убеждаваше. Отдето помина, по дирята
си остави нови ламтения, повдигнати
въпроси, разбудени жажди. Известността
му бързо порасна, влезна в хижата, раз-
вълнува градовете, изпълни планините.
Словото му будеше человеците, името

 

Непознати думи 

безизкуствено – искрено 
отдето – откъдето 
помина – мина 
ламтения – вълнения 
 

му будеше населенията. (...) Той често беше груб, не гъделичкаше
никого, защото проповядваше една длъжност, а не едно учение...

2. Подчертайте в текста думите и изразите, които показват
как се променя Левски, когато е потребно.

3. Как разбирате израза не гъде-
личкаше никого? Посочете него-
ви синоними.
.........................................................................................
.............................................................................................................
..............................................................................................

4. Посочете две характеристики на словото на Левски.
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5. Препишете глаголите, които показват как въздейства
словото на Левски върху другите.
…………………………………………………………………………

6. Препишете изречението, което показва голямото влия-
ние на Левски върху народа.
…………………………………………………………………………

7. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

А) Хъшовете са носители на възрожденския дух. Открояват се с
изключителна сила на характера, смелост и воля да отстояват идеа-
лите си.

Б) Странджата е духовен баща на хъшовете и техен наставник.
Пример за това е възторжената му реч, разкриваща смисъла на
мъченичеството – родолюбие, свобода, саможертвеност.

В) Съдбата на Македонски след Освобождението е изпълнена с
признателност от всички българи.

Г) Заради своите действия, Македонски е сравняван с Георги Бен-
ковски и Панайот Волов.
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 смелост, героизъм, отговорност, родолюбие, решителност, 
бунтарско поведение, приключенска дързост, пленително слово 

 

Васил Левски 

 

 

Македонски 

 

………………………………………….. 

………………………………………….. 
………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 
………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

 

………………………………………….. 

………………………………………….. 
………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 
………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

 

8. Разделете характеристиките в категориите според това
кого описват. Някои се отнасят и за Васил Левски, и за Ма-
кедонски.
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ИСТОРИЧЕСКИТЕ ВРЕМЕНА И БЕЗСМЪРТИЕТО
НА ПОДВИГА В ОДАТА „ОПЪЛЧЕНЦИТЕ

НА ШИПКА“ ОТ ИВАН ВАЗОВ

Цветелина Маринова

Интересът към темата за историческите времена и безсмър-
тието на подвига в одата „Опълченците на Шипка“ от Иван Вазов
е провокиран от възможността тя да бъде пречупена през призмата
на педагогиката на наследството, която дава вариант на учителя,
като използва словото, да превърне учебния час по литература в
своеобразен „портал на времето“, през който се влиза в пластовете
на световната история: миналото, настояще или бъдеще. Художест-
веният текст е онази „своеобразна капсула на времето“, чрез която
учениците се пренасят в отдалечени от тях времена и пространства,
за да ги опознаят, изследват и ги запомнят като памет (минало) или ги
предусетят, измечтаят, просънуват (като бъдеще). Някой беше ка-
зал, че ако не познаваме историята си и не се учим от грешките £,
няма да имаме и бъдеще. И това е така, защото, както великият Лев-
ски твърди: „Времето е в нас и ние сме във времето“.

Настоящето е прагът, през който можем да прекрачим напред
в бъдещето или назад в миналото. Всяка година на 7 юли Велико
Търново отбелязва деня, в който ген. Гурко и неговите войници вли-
зат в старопрестолния град, с което се ознаменува и освобожда-
ването на Търново от османско владичество.

Урокът на тема: „Историческите времена и подвигът в ода-
та „Опълченците на Шипка“ от Иван Вазов“ дава възможност
на учениците чрез анализ на художествения текст да се докоснат
до онези силни страни от характерите на българските опълченци,
на руските войници и офицери, които, отдавайки живота си за сво-
бодата на България, се превръщат в герои, поели по вечния път на
безсмъртието.

Учениците в седми клас вече имат развити способности за
коментиране на моралните и нравствени ценности, представени от
литературните герои, като ги съпоставят с личния си и обществен
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опит. Чрез методите на анализа и синтеза – под ръководството на
учителя като медиатор, те откриват и коментират образите на лите-
ратурните персонажи като носители на определени ценности и идеи,
като формулират нравствена оценка за техните постъпки и изхож-
дайки от художествения свят на творбата, правят изводи за истори-
ческата епоха, в която е създадена тя и реалните исторически лич-
ности, които движат събитията в нея.

Опирайки се на познанията на учениците от часовете по исто-
рия и цивилизации в седми клас, където също се изучава периодът
на Руско-турската освободителна война, смятаме за уместно в пред-
ставения урок, наред с образите на ген. Столетов и на ген. Радецки,
да бъде разгледан и образът на ген. Гурко като освободител на
Търново. За целта като предварителна задача на седмокласниците
се възлага да проучат как благодарните граждани на Велико Тър-
ново са почели руския офицер и търновските опълченци.

Интегрирането на предлагания урок с принципите на педаго-
гиката на наследството позволява на учителя да използва дигитали-
зираните музейни експонати като ресурси, които визуализират де-
тайли от историческото време, с което е обвързано художественото
произведение. Виртуалната разходка в музей „Възраждане и Учре-
дително събрание“ като образователен ресурс осигурява възмож-
ност чрез метода на нагледността, изследователския подход и уче-
нето чрез преживяване обучаемите да се запознаят с характерното
облекло и въоръжение на руските и турски войници, на българските
опълченци и всекидневието на войната през онази историческа
епоха. Експонатът на черешовото топче, паното с изображението
на паметника „Шипка“, картината на „Защитниците на Орлово
гнездо“ допълват процеса на рецепция на художествения текст и
спомагат за осмислянето и на неговата естетическа стойност. В
случая споделяме мнението на специалистите психолози, според
което в литературното развитие на учениците в седми клас настъп-
ват значителни промени. Те оценяват вече художествения текст не
само по нравствени, а и по естетически критерии. Отношението на
учениците от седми клас към изкуството постепенно придобива
осъзнат естетически характер, а книгата се възприема не само като
средство за натрупване на познание, а и като естетическа творба.



94

Учебен предмет: Български език и литература
Клас: 7.
Вид на урока: Нови знания
Целева концепция на урока (дизайн на резултатите)
След проведения урок учениците от 7. клас ще познават

значението на понятието ода и нейните композиционни особености
(същинска част и лирически епилог) и ще могат да разпознават
жанровите характеристики на одата, проявени в „Опълченците на
Шипка“.

Те ще различават и тълкуват действията, чувствата и състоя-
нията на героите от одата, като затвърждават уменията си да ос-
мислят и коментират художествен текст и да създават свой соб-
ствен устен или писмен такъв, свързан с проблемите в изучаваната
творба.

Учениците ще задълбочат общата си култура с познания за
свободата като философска категория, ще осъзнаят понятието за
време в неговите многопластови измерения, отразени в творбата.

Седмокласниците ще затвърдят представата си за цената на
подвига и саможертвата, за духовното обезсмъртяване, за миналото
и паметта. Във връзка с темата за храбростта и подвига, за свобо-
дата на родния край и историческото време, обучаемите ще влязат
в ролята на изследователи и ще проучат приноса на генерал Гурко
за освобождението на Търново. Докосвайки се, макар и виртуално,
до експонати в музей „Възраждане и Учредително събрание“, те
ще разберат по-добре историята на родния край и ще открият зна-
ците на благодарност към руския офицер и неговите войници.

Основни понятия
Ода, същинска част на одата, лирически герои, лирически

говорител, художествено време и пространство, лирически епилог

Междупредметни връзки/ Ключови компетентности
Дейностите в урока, успоредно с развитие на литературните

и езикови компетентности, са насочени към повишаване на социал-
ните, гражданските и дигиталните компетентности на юношите от
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старша възраст, като се разчита на тяхната креативност и интерес
към задачи с практическа ориентация.

Ценностно-емоционалната натовареност на темата превръща
часа в урок по родолюбие с повишен емоционален заряд.

Изработването на портфолио на исторически герой и създава-
нето на групови презентации осъществяват междупредметна връз-
ка с обучението по история и цивилизации, по география и икономика
и по изобразително изкуство, и дават възможност за включване на
краезнанието в учебния процес.

ХОД НА УРОКА 
Дейност на учителя Дейност на учениците Очаквани резултати 

В уводната част на урока 
учителят организира 
учениците за работа и 
преминава към проверка на 
домашната работа. 

Той задава въпроси, 
свързани с лирическия увод 
на одата „Опълченците на 
Шипка“, насърчавайки 
учениците да обосновават 
отговорите си.  

Учениците отговарят на 
въпросите на учителя върху 
задачата за домашна работа, 
и обосновават дадените 
отговори 

Развитие на 
организационни умения и 
способност за 
концентрация. 

Актуализиране на стари 
знания.  

Способност за самооценка 
при проверка на 
домашната работа. 

Учителят мотивира новата 
тема, записва я на дъската и 
пристъпва към анализ на 
понятията в заглавието. 
Учениците получават 
работни листове.  

Учениците записват в 
тетрадките си поставената 
тема. 

Те слушат разясненията на 
учителя за задачите в 
работния лист. 

Развиване на способност 
за концентрация и 
осмисляне на 
инструкциите. 
 

Учителят записва първия 
въпрос от плана:  

Историческото време и 
битката за върха. Битка 
на духа срещу оръжията. 
Преминава се съм работа 
върху първа и втора задачи 
от работния лист, които 
имат за цел осмисляне на 
категорията „време“ и 
нейните приложения. 

Учениците записват първия 
въпрос от плана на урока в 
тетрадките си.  

 

 

След инструкциите на 
учителя те работят по първа 
задача от работния лист. 

 

 

Учителят задава въпрос, 
свързан със знания,  
придобити по предмета 
история и цивилизации: 

Учениците коментират и 
записват отговора си в 
работния лист. 

 

Актуализиране на опорни 
знания, получени в 
часовете по предмета 
история и цивилизации. 
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Като използвате 
познанията си по история 
и цивилизации, запишете 
защо боевете при 
Шипченския проход са 
важни за хода на Руско-
турската война? 

 
 

На учениците се поставя 
задача за работа с 
литературен текст. 
Учителят посочва 
необходимостта от 
внимателен прочит на 
откъса от същинската част 
на одата „Опълченците на 
Шипка“ и конкретизира 
въпросите, на които те ще 
търсят отговор.   

Учениците работят с откъс 
от одата „Опълченците на 
Шипка“ и търсят отговор на 
следните въпроси: 

 В кое време са 
глаголните форми, 
използвани в него?  

 С каква цел лирическият 
говорител използва това 
глаголно време при 
представяне на 
битката?   

Умение за работа с 
литературен текст: 
намиране и извличане на 
информация в 
съответствие с поставена 
задача. 

 

На учениците се поставя 
задачата да наблюдават 
сцена от филма 
„Опълченците на Шипка“. 
От тях се очаква да 
споделят доколко 
представата, която са си 
изградили за битката от 
текста на одата 
„Опълченците на Шипка“, 
се припокрива с видяното 
във филма. 

Учениците съпоставят и 
коментират представянето  
на битката чрез изразните 
средства на киното и на 
литературата. 

 

Формират се умения за 
изразяване на впечатления, 
мисли, чувства и позиции 
по поставен проблем.  

Развива се умение за 
изграждане на устен 
аргументативен текст. 

 

Следващите задачи, които 
учителят поставя, насочват 
вниманието на учениците 
към работа с понятия в 
литературен текст: 

 Покажете с подходящи 
цитати от текста 
нарастващия 
драматизъм при 
изображението на 
бойните действия.  

 Коментирайте 
понятията жертва, 
саможертва, 
нравствен стоицизъм. 

Седмокласниците работят с 
литературен текст. Те 
коментират и доказват 
понятията: жертва, 
саможертва, нравствен 
стоицизъм.  

 

 
 

 

Упражнението е за устна 
реализация. 

 

Познавателната дейност е 
насочена към развиване на 
умения за изграждане на 
устен аргументативен 
текст. 
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Учителят обобщава 
отговорите на учениците и 
преминава към втория 
въпрос от плана на урока: 

Героите в одата 
„Опълченците на 
Шипка“. 

Записва се втория въпрос от 
плана на урока.  
 

 

Учениците се разделят на 4 
групи. Всяка група 
получава задача да 
наблюдава едно от четирите 
изображения на 
участниците в битката, след 
което да попълни 
съответното изречение към 
изображението. 

Групите наблюдават 
изображенията, осмислят ги 
и разпознават героите от 
художествения текст. 

При проверката на задачата 
представител на всяка група 
прочита отговора, а другите 
групи попълват данните в 
своя работен лист. 

Задачата развива умения за 
екипна работа. 
 

Следващата задача 
предполага работа по 
двойки. От учениците се 
очаква да  използват цитати 
от текста, за да попълнят 
предложената от учителя 
таблица, като следват 
зададения модел. 

Учениците работят с 
литературен текст. Те 
осмислят информацията и се 
стремят да я обвържат 
правилно с литературните 
персонажи. 
Учениците попълват 
отговорите си в таблицата 
без да използват 
художествения текст. 

Самостоятелната работа е 
насочена към развиване на 
умения за откриване и 
коментиране на 
изградените в творбата 
образи като израз на 
определени ценности и 
идеи. 
 

Учителят поставя 
следващата задача: 
Избройте поне пет 
качества, които 
притежават защитниците 
на Шипка и нападателите 
на върха. 

Учениците попълват 
отговорите си в таблицата 
без да използват 
художествения текст. 

 

Затвърждават се уменията 
на учениците да 
коментират морални и 
нравствени ценности 
представи съобразно 
личния опит. 

 
Учителят насочва 
учениците отново да си 
припомнят текста. Той им 
предлага да дискутират как 
е ситуиран подвигът на 
опълченците във времето и 
пространството. Прави се 
съпоставка с известната 
битката при Термопилите и 
подвига на спартанските 
войници срещу персийската 
армия. 

Учениците се ориентират 
чрез художествения текст за 
отговора на въпроса и 
дискутират предложенията 
си. Задачата се изпълнява 
устно. 
 

Развиват се умения за 
осмисляне на 
общочовешки представи за 
добро-зло, красиво-грозно, 
справедливо-
несправедливо. 
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Учителят възлага на 
учениците задача за 
практическа работа: Кои са 
трите времеви пласта, 
които откриваме в 
литературния текст? 
Нанесете ги върху линията 
линията на времето. 

 Операционализира се 
умението за хронология.  
 

Следващата задача е 
свързана с работа с 
дигитални музейни ресурси. 
На учениците се възлага да 
посетят музей „Възраждане 
и Учредително събрание“ 
(Експозиционна зала 1877 – 
1878 (2), като  последват 
линка:  
https://museumvt.com/virtual-
trip/museum_bulgarian-
revival-and-constituent-
assembly/ – и да потърсят 
отговор на поставената 
задача в работния лист. 
Поставената задача 
предполага работа с два 
източника на информация. 

Учениците осмислят 
задачата и работят 
индивидуално върху 
работния лист. 
Учениците наблюдават, 
осмислят и сравняват 
информацията, която 
извличат от картините и 
музейните експонати.  
Те попълват в таблица 
отговорите на следната 
задача:  

Посетете виртуалната 
разходка на музей 
„Възраждане и 
Учредително събрание“ на 
сайта на РИМ – Велико 
Търново. Разгледайте 
Експозиционна зала „1877 – 
1878 (2)“, като последвате 
линка: 
http://museumvt.com/virtual-
trip/museum_bulgarian-
revival-and-constituent-
assembly/index.php.  

Разгледайте  картината на 
Алексей Попов „Защитата 
на Орлово гнездо от орловци 
и брянци на 12.VIII.1878 г.“ 
(1893). Сравнете я с 
картината  на Димитър 
Гюдженов „Българските 
опълченци в бой за Шипка“. 
Проучете музейните 
експонати,  като обърнете 
внимание на детайлите – 
облекло и въоръжение и 
попълнете таблицата.  

Работата с дигитални 
музейни ресурси е 
насочена към развиване на 
умения за съпоставяне на 
творби от различни 
изкуства, като се 
систематизират данни за 
общи елементи и различия. 

 

Следващата задача съчетава 
работа с дигитално 
наследство. Учителят 
възлага на учениците да 

Учениците посещават 
експозиционна зала, където 
откриват паното, 
представящо паметника 
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възлага на учениците да 
използват линка на 
виртуалната разходка в 
музей „Възраждане и 
Учредително събрание“: 
https://museumvt.com/virtual-
trip/museum_bulgarian-
revival-and-constituent-
assembly/, за да открият 
паното, представящо 
паметника „Шипка“.  

представящо паметника 
„ШИПКА“. Те отговарят на 
въпроса: 

Изразява ли според вас 
монументалността на 
паметника величието на 
подвига? 

 

 

Учителят поставя задача за 
осмисляне на подвига на 
опълченците. 

От епилога на одата 
учениците трябва да извадят 
ключовите думи, свързани с 
подвига на опълченците, 
свидетелстващи за 
безсмъртието им във 
времето. 

Работата върху тази задача 
е насочена към откриване 
на смисъла на ключови 
думи в художествен текст. 

 

Учителят обобщава 
отговорите на учениците, 
прави качествена оценка на 
работата им през часа и 
поставя задача за домашна 
работа. 

Учениците отбелязват 
задачата за домашна работа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РАБОТЕН ЛИСТ

Ученик……………………………………… Клас……………
Училище.................................................... Дата……………

ИСТОРИЧЕСКИТЕ ВРЕМЕНА И
БЕЗСМЪРТИЕТО НА ПОДВИГА

Задача 1: Прочетете информацията за одата „Опълченците
на Шипка“. Защо според вас Иван Вазов я поставя последна
в цикъла от оди „Епопея на забравените“?

За „Опълченците на Шипка“
То е последното стихотворение от одаичния
цикъл на Иван Вазов „Епопея на забраве-
ните“, създаден през 80-те години на 19. век.
Цикълът е цялостната картина на Българ-
ското възраждане от Паисий Хилендарски
до Руско-турската война от 1877 – 1878 г.

Източник:
Издателство „Скорпио“

  

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

Задача 2: Прочетете внимателно речниковата статия и опре-
делете с кое от своите значения е използвана думата време в
одата „Опълченците на Шипка“. Запишете на определеното
място вашия отговор.
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Задача 3: Като използвате познанията си по история и
цивилизации, запишете защо боевете при Шипченския
проход са важни за хода на Руско-турската война?
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Задача 4: Прочетете внимателно откъса от същинската част
на одата „Опълченците на Шипка“.
А) Определете в кое време са глаголните форми, използвани
в него.
Б) С каква цел лирическият говорител използва това глаголно
време при представяне на битката? Запишете своя отговор.

Задача 5: Чрез линка https://www.youtube.com/watch?v=UWxn
KPgpAmo наблюдавайте сцена от филма „Опълченците на
Шипка“. Отговорете устно доколко представата, която сте
си изградили за битката от текста на одата „Опълченците
на Шипка“, се припокрива с видяното във филма.

Задача 6: Покажете с подходящи цитати от текста на одата
нарастващия драматизъм при изображението на бойните дей-
ствия. Коментирайте устно понятията жертва, саможертва,
нравствен стоицизъм.
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Задача 7: Посочете участниците в битката, като довършите
изреченията:
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Задача 8: Използвайте цитати от текста на одата, за да попъл-
ните таблицата, като следвате образеца:

Задача 9: Запишете поне три качества, които притежават за-
щитниците на Шипка и нападателите на върха.

Задача 10: Припомнете си отново текста. Коментирайте как
е ситуиран подвигът на опълченците във времето и прост-
ранството? Защо е сравнен с битката при Термопилите?

Думи и изрази, с които са назовани 
опълченците 

Думи и изрази, с които са назовани 
враговете 

Млади дружини Гъсти орди 

  

  

  

  

  

  

  
 

Защитници Нападатели 

……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
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Задача 11: Кои са трите времеви пласта, които откриваме в
литературния текст? Нанесете ги върху линията линията на
времето.

Задача 12: Посетете виртуалната разходка на музей „Възраж-
дане и Учредително събрание“ на сайта на РИМ – Велико
Търново. Разгледайте Експозиционна зала „1877 – 1878 (2)“,
като последвате линка: http://museumvt.com/virtual-trip/
museum_bulgarian-revival-and-constituent-assembly/index.php.
Разгледайте картината на Алексей Попов „Защитата на Ор-
лово гнездо от орловци и брянци на 12.VIII.1878 г.“ (1893).
Сравнете я с картината  на Димитър Гюдженов „Българските
опълченци в бой за Шипка“. Проучете музейните експона-
ти, като обърнете внимание на детайлите – облекло и въоръ-
жение и попълнете таблицата.

„Бой за Шипка“, худ. Димитър Гюдженов
Източник: Facebook страница „Българска история“
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Кой сюжетен момент от одата е 
изобразен? 

 

Кои герои са представени? 
 

 

Какво е съотношението на силите?  
 

Къде са разположени турците? 
 

 

Къде се намират опълченците? 
 

 

Какво настроение създават 
картините? 

 

Как се постига по-силно внушение 
за драматизма на битката – чрез 
цветното или чрез черно-бялото 
изображение?  

 

За какво ще ни помогнат 
музейните експонати? 

 

Представата от картините на 
двамата художници съвпада ли с 
внушенията на художествения 
текст? 

 

 

Задача 13: Върнете се
отново във виртуална-
та разходка на музей
„Възраждане и Учре-
дително събрание“ на
сайта на РИМ – Вели-
ко Търново, като пос-
ледвате линка http://
museumvt.com/virtual-
trip/museum_bulgarian-
revival-and-constituent-

assembly/index.php/. Потърсете в една от експозиционните
зали паметника „Шипка“. Изразява ли според вас монумен-
талността на паметника величието на подвига?

Източник: Wikipedia.com
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13. От епилога на одата извадете пет ключови думи, които
са свързани с темата за безсмъртието на подвига на опълчен-
ците.

ДОМАШНА РАБОТА
Посетете виртуалната разходка на музей „Възраждане и
Учредително събрание“ на сайта на РИМ – Велико Тър-
ново. Разгледайте Експозиционна зала „1877 – 1878 (3)“,
като последвате линка http://museumvt.com/virtual-trip/
museum_bulgarian-revival-and-constituent-assembly/
index.php/.
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БЪЛГАРСКАТА ВОЕННА УНИФОРМА
ОТ ВЪЗРАЖДАНЕТО ДО БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ

Мариела Георгиева

Четническите и военните униформи са един от символите на
национално-революционните борби на българите за освобождение
и за обединение през втората половина на XIX и началото на XX век.
Те са сред най-ярките външни белези на единение на нацията. От-
ношението към тях демонстрира принадлежност към националната
кауза.

Урокът е конструиран върху дейности, представени чрез рабо-
тен лист, който дава възможност на учениците да се запознаят по-
детайлно с развитието на българската военна униформа от Възраж-
дането до Балканските войни. Предвидените задачи за работа с
дигитални музейни експонати развиват отношение към историчес-
кото наследство и уменията на учениците за възприемане, осмис-
ляне и интерпретиране на  информация от разнообразни исторически
източници.

Учебен предмет: История и цивилизации
Клас: 7.
Вид на урока:  Урок за практически дейности
Целева концепция на урока (дизайн на резултатите)
Урокът има за цел да надгради знанията, които учениците

имат за националноосвободителното и националнообединителното
движение на българите от втората половина на XIX век и първите
десетилетия на XX век, като ги запознае по-подробно с развитието
на военната униформа на българските революционери и воини от
Българската армия. Формира се разбиране за главната функция на
военното облекло – да показва националната принадлежност на
армията. Учениците се насочват към осмисляне на ценностите и
на моралните качества на българския войник.

Основни понятия
Нация, национална революция, национален идеал, войни за

национално обединение, военна униформа
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Междупредметни връзки/ Ключови компетентности
Част от задачите осъществяват междупредметни връзки с

обучението по литература и изобразително изкуство. Уменията за
възприемане, осмисляне и интерпретиране на  информация от
дигитални музейни експонати, исторически изображения и худо-
жествен текст помагат за затвърждаване на знания и умения, фор-
мирани в обучението по тези учебни предмети. Чрез проблемно-
познавателните задачи се развиват дигитални, социални и граж-
дански компетентности на учениците, както и умението за учене.

Дидактически средства
Работен лист, дигитални устройства за учениците, мулти-

медиен проектор

ХОД НА УРОКА 

Дейност на учителя Дейност на учениците Очаквани резултати 
Учителят споделя с 
учениците линк/ QR код 
за достъп до задача в 
приложението 
LearningApps.org.   

Учениците следват линка/ 
QR кода и решават онлайн 
задача. Разпределят 
събития, свързани с 
националноосвободителните 
борби на българите през 
Възраждането и борбите за 
национално обединение 
след Освобождението.  

Актуализиране на основни 
знания за 
националноосвободителните 
и националнообедини- 
телните борби на българите. 
 

Учителят насочва 
вниманието на учениците 
към въпроса за 
националните идеали на 
българите в двете 
исторически епохи – 
Възраждане и началото на 
Новото време. Акцентира 
върху общонационалната 
кауза и поставя темата на 
урока. 

 

Учителят насочва 
вниманието на учениците 
към първата задача от 
работния лист. 
 
 
 

Учениците правят 
виртуална разходка в РИМ – 
Велико Търново, Музей 
„Възраждане и Учредително 
събрание“, зала „Васил 
Левски“. Те откриват 
изображението на Васил 
Левски в четническа 
униформа и работят върху 

Развиване на дигиталните 
компетенции на учениците и 
на умението за декодиране и  
извличане на информация от 
изображение. 
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Учителят поставя задача 
на учениците да датират 
изображението и да го 
свържат със събитие от 
революционната дейност 
на Васил Левски. 
В хода на обсъждането 
преподавателят дава 
допълнителна 
информация за 
елементите на четническо 
облекло и въоръжение. 

униформа и работят върху 
въпрос за разпознаване на 
елементи от четническо 
облекло и въоръжение. 
 

Учителят насочва 
учениците към втората 
задача от работния лист.  
Той насочва учениците да 
датират изображението и 
да го свържат със събитие 
от революционната 
дейност на Христо Ботев. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учителят провежда 
беседа с учениците за 
въздействието на Христо 
Ботев, пресъздадено от 
художника Димитър 
Гюдженов и писателя 
Захари Стоянов. 

Учениците посещават 
интернет страницата на 
музея в родния град на 
Христо Ботев. Те откриват 
картината на Димитър 
Гюдженов, която представя 
слизането на Ботевата чета 
на Козлодуйския бряг.  
Наблюдението на 
художествената творба се 
съчетава с  работа върху 
откъс от произведението на 
Захари Стоянов „Христо 
Ботйов. Опит за биография“.  
Въз основа работата с двата 
източника учениците 
систематизират 
съответствия и различия в 
картината и описанието на 
униформата на Христо 
Ботев. Данните се попълват 
в Т-диаграма. 

Задачата създава 
възможност за развиване на 
дигиталните компетенции 
на учениците, както и за 
развиване на няколко 
умения: 
- за възприемане, осмисляне 
и интерпретиране на  
информация от изображение 
и художествен текст; 

- за осмисляне на връзката 
между художествен образ и 
исторически контекст. 
 

 

Учителят възлага третата 
задача от работния лист. 
 
 

Учениците подновяват 
виртуална разходка в РИМ – 
Велико Търново, Музей 
„Възраждане и Учредително 
събрание“, и посещават зала 

Задачата създава 
възможност за развиване на 
дигиталните компетенции 
на учениците. 
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Учителят обобщава  
отговорите на учениците 
в хода на проведената 
беседа. 
Той дава допълнителна 
информация за 
развитието на военната 
униформа на българите 
след Руско-турската 
война от 1877 – 1878 г. и 
в първото десетилетие на 
Освобождението.  

събрание“, и посещават зала 
„1877 – 1878 (2)“. Те 
разглеждат показаната 
военна униформа. 
След това учениците 
посещават сайта на 
Националния 
военноисторически музей 
(НВИМ), раздел 
„Колекции“, секция 
„Униформи“. Откриват 
военната униформа, която 
най-много се доближава до 
показаната във 
Великотърновския музей. 
Въз основа на проведеното 
наблюдение учениците 
попълват „паспорт“ на двете 
униформи по зададени 
показатели в таблица. 

 
 

Чрез наблюдението на 
музейни експонати се 
развива умението за 
откриване на директна и 
индиректна информация и 
за правене на заключения. 

Учителят насочва 
вниманието на учениците 
към четвъртата задача от 
работния лист.  
 
 
 
Учителят следи 
отговорите на учениците 
и ги обобщава.  
Дава допълнителна 
информация за 
развитието на военната 
униформа на българите в 
началото на XX век, като 
акцентира върху нейните 
функции и 
разновидности. Прави се 

Учениците подновяват 
посещението си на сайта на 
НВИМ, раздел 
„Експозиции“ и разглеждат 
виртуална изложба, 
посветена на Балканските 
войни. Отговарят на 
въпроси за показаните 
военни униформи. 

Задачата дава възможност за 
развиване на дигиталните 
компетенции на учениците и 
на уменията за възприемане, 
осмисляне и интерпретиране 
на  информация от 
дигитален музеен експонат. 
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разновидности. Прави се 
връзка с ролята на 
униформата като носител 
на воинско достойнство и 
чест. 

В заключителната част на 
урока учителят насочва 
вниманието на учениците 
към работа с ценности.  

Учениците разглеждат 
изображение с пояснителен 
текст. Запознават се с 
цитати на полк. Борис 
Дрангов и формулират 
основни ценности от 
моралния кодекс на 
Българската армия. 

Задачата насочва към 
осмисляне на българските 
национални ценности и 
съдейства за изграждането 
на разбиране за кодекса на 
поведение на Българската 
армия. 
 

Последната задача от 
работния лист е 
предвидена за домашна 
работа на учениците. 

 

Учениците работят по 
създаване на символ и 
девиз, чрез които представят 
собствено разбиране на 
комуникираното учебно 
съдържание. 

Задачата изисква 
самостоятелно 
конструиране на смисъл и 
изразяване чрез творчество. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

РАБОТЕН ЛИСТ

Ученик………………………………........... Клас……..............
Училище ……………………………........... Датa……..............

БЪЛГАРСКАТА ВОЕННА УНИФОРМА
ОТ ВЪЗРАЖДАНЕТО ДО БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ

Задача 1. Посетете сайта на РИМ – Велико Търново, раздел
„Виртуални разходки“. Разходете се виртуално в Музей „Въз-
раждане и Учредително събрание“, за да откриете зала „Ва-
сил Левски“. Намерете изображението на Апостола в чет-
ническа униформа. Разгледайте го внимателно и отговорете
на поставените въпроси.

А) Датирайте изображението, като посочите с кое събитие от рево-
люционната дейност на Васил Левски го свързвате?

 Участие в Първата българска легия в Белград през 1762 г.
 Знаменосец в четата на Панайот Хитов през 1867 г.
 Общото събрание на БРЦК и ВРО през 1872 г.

Б) Запишете отделните части на облеклото и въоръжението, които
разпознавате.

 Източник: Национален музей „Васил Левски“
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Задача 2. Посетете интернет страницата на музея в родния
град на Христо Ботев, раздел „Христо Ботев“. Открийте кар-
тината на Димитър Гюдженов, която представя слизането
на Ботевата чета на Козлодуйския бряг. Разгледайте изоб-
ражението и изпълнете поставените задачи.

А) Подчертайте в текста с права линия описанието, което худож-
никът потвърждава, и с вълнообразна линия описанието, което е
различно от това на картината.

„Бързо той си отворил куфарчето, извадил премяна войводска,
сабля и други принадлежности и почнал да се облича с разтре-
перани ръце, както свидетелствуват очевидците. Цивилните
му дрехи – палто, панталони и обуща – хвърчели из камарата,
кое на масата паднало, кое на стола и пр. В няколко минути
той бил вече войвода, готов за поход, облечен по следующия
начин: облекло от сиво сукно, късо палто със зелени ширити
наоколо и по ръкавите напъстрено; панталони със сърмени
ширити и с ботуши; астраганен калпак, половината червен и
със златен лев на челото; сабля, револвер, бинокъл, рог през
рамото и разкошен трикольор най-отгоре, пак през рамото, с
дълги краища на бедрото му. Хубавецът и представителният
Ботйов, облечен в тая униформа, действително заприличал
на такъв, за какъвто бил приготвен. Неговите огнени очи, за-
палени сега до апогея, сериозният му и решителен поглед вдъх-
нали кураж и респект.”

Из „Христо Ботйов. Опит за биография“
на Захари Стоянов

Б) Датирайте изображението. В кое въстание участва Христо
Ботев?
………………………………………………………....……………...
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В) Сравнете облеклото и въоръжението на Васил Левски и на
Христо Ботев като попълните Т-диаграмата.

Задача 3. Върнете се отново на сайта на РИМ – Велико Тър-
ново. Използвайте виртуалната разходка на Музей „Възраж-
дане и Учредително събрание“, за да посетите зала „1877 –
1878 (2)“. Разгледайте показаната униформа.

Посетете сайта на Националния военноисторически музей
(НВИМ), раздел „Колекции“, секция „Униформи“. Намере-
те военната униформа, която най-много се доближава до по-
казаната във Великотърновския музей.

А) Запишете в таблицата съответните данни за двете униформи.

Б) Опишете устно промените, които настъпват във военната
униформа на борците за свобода. Предположете на какво се дължат.

Задача 4. Върнете се отново на сайта на НВИМ, раздел „Екс-
позиции“, секция „Виртуален музей“. Разгледайте виртуал-
ната изложба, посветена на Балканските войни. Обърнете
специално внимание на военните униформи. Потърсете от-
говор на поставените въпроси.

 
Прилики Разлики 

Униформата, показана 
в РИМ – Велико Търново 

Показатели  Униформата, показана 
в НВИМ 

 Време  

 Събитие  

 Народност/Войска  
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А) Според вас какви функции изпълнява военната униформа?
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

Б) Защо се различават представените в експозицията униформи?
……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

В) На какво се дължат промените при военната униформа?
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

Задача 5. Разгледайте фотографията и прочетете предло-
жените цитати на полк. Борис Дрангов. Запишете основните
ценности, които според вас съставят моралния кодекс на
Българската армия.

Фотография: Баща с четиримата
си сина, участници в Балканската война.

Трима от тях загиват на фронта.
(Източник: Българска история)

 
„Животът не се мери по дължина, 

а по съдържание.“ 
………………………………………….. 

 
„За да служиш достойно и 

полезно, отречи се от себе си.“ 
………………………………………….. 

 
„В смъртта няма нищо страшно, 

защото е сладко  
да се мре за България.“ 

………………………………………….. 
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Задача 6. Представете си, че сте български войник, моби-
лизиран за участие в Балканската война. Нарисувайте сим-
вол, който бихте поставили върху вашата военна униформа
и създайте ваш девиз, който да отразява мотивацията ви да
се сражавате в състава на Българската армия.
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ИЗВЛИЧАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ НЕПОЗНАТ
ТЕКСТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ЗА 7. КЛАС

Радослав Димитров

Умението да се разбира, усвоява и синтезира информация от
прочетен текст е компетентност, която е необходима не само в
годините на образование, но и през целия живот. С оглед на фор-
матите на Държавния зрелостен изпит (ДЗИ) и външно оценяване
след 7. клас формирането и усъвършенстването на уменията за въз-
приемане и разбиране на текст са от изключителна важност.

Избраният в конкретния случай текст дава възможност уче-
ниците да обогатят знанията си от часовете по история за извест-
ния българин и всепризнат майстор от периода на Българското въз-
раждане, чиито сгради и съоръжения са запазени и функциониращи
до наши дни – уста Колю Фичето.

Урокът е конструиран върху дейности, представени чрез
работен лист. Включени са задачи, които обхващат различни фази
на езиковия процес, с различен вид рецептивна дейност и степен на
трудност. Предвидена е работа с различни източници на инфор-
мация. Конструирана е система от познавателни дейности за актив-
на работа на учениците – виртуална разходка в музей „Възраждане
и Учредително събрание“, работа с графични изображения, тълку-
ване на думи чрез електронен речник, синонимна работа.

Учебен предмет: Български език и литература
Клас: 7.
Вид на урока: Урок за упражнение
Целева концепция на урока (дизайн на резултатите)
Урокът има за цел да упражни и развие способността на уче-

ниците да разбират смисъла на непознат текст при четене. Предви-
дените дейности са насочени към развиване на социокултурни,
езикови и комуникативни компетентности, заложени в учебната
програма за 7. клас.
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Основни понятия
Не се въвеждат нови понятия.

Междупредметни връзки/ Ключови компетентности
Темата на текста от работния лист, както и някои задачи,

осъществяват междупредметни връзки с предметите история и
цивилизации и изобразително изкуство. Уменията за извличане,
осмисляне и обработване на информация от медийни текстове по-
магат за възприемане и за интерпретация на факти и закономерности
в обучението по другите учебни предмети. Чрез упражненията се
развиват дигитални, социални, граждански компетентности на учени-
ците, както и умението за учене.

Дидактически средства
Работен лист, дигитални устройства за учениците, мултимедиен
проектор

ХОД НА УРОКА 

Дейност на учителя Дейност на учениците Очаквани резултати 
Чрез мултимедия учителят 
показва на дъската 
началото на работния лист 
с линк към виртуална 
разходка в музей 
„Възраждане и 
Учредително събрание“.  
Работният лист може да се 
изпрати в електронен 
вариант на учениците и те 
чрез мобилните си 
устройства да последват 
линка.  
Задават се  последователно 
първите три въпроса. 
1. Чий паметник е пред 
сградата на музей 
„Възраждане и 
Учредително събрание“? 
2. Какво си спомняте за 
него от часовете по 
история и цивилизации? 

Учениците следват линка 
и коментират паметника 
пред сградата, както и 
частта от експозицията, 
свързана с възрожденската 
архитектура. 
Очаква се те да разпознаят 
чий е паметникът и като 
направят връзка между 
него и специалното място, 
което е отделено на Колю 
Фичето,  да отговорят на 
втората част на въпрос 3. 
 

Операционализиране на 
знанията, получени от 
часовете по история. 
Развиване на умение за  
правене на изводи чрез 
усвояване на информация 
от невербални електронни 
източници.  
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3. В една от залите е 
показано развитието на 
архитектурата и 
строителството през 
епохата, като специално 
място е отделено на 
великолепните 
архитектурни паметници, 
създадени от уста Колю 
Фичето. Предположете 
защо се обръща специално 
внимание на Колю Фичето 
в експозицията. 

Учениците се насочват 
към текста, който е пряко 
свързан с Колю Фичето. 

 

Един ученик чете текста, 
като останалите следят. 
 

Задачата е насочена към 
първоначално запознаване 
с непознат текст, по който 
са конструирани 
познавателни задачи за 
учениците.  

Учителят предлага на 
учениците да направят 
справка в Речник на 
българския език 
(електронен вариант 
https://ibl.bas.bg/rbe/) за 
значението на думата 
ерозия и да запишат 
нейните значения. 

Отново чрез електронните 
си устройства учениците 
последват линка към 
електронния речник, за да 
открият лексикалното 
значение на думата ерозия. 
 

Познавателната дейност 
дава възможност за 
развиване на дигиталните 
компетенции на учениците 
и за разширяване на 
техния речников запас. 
 

Обсъждането продължава 
с тълкуване на термин: 
Какво означава думата 
уста? Посочват се четири 
възможни отговора. 

Очаква се учениците да 
открият верния отговор 
без да използват речник, а 
само като разчетат 
информацията от текста. 

Усъвършенства се 
умението за възприемане 
и осмисляне на 
информация от непознат 
текст при четене. 

Вниманието на учениците 
се насочва към личността 
на Колю Фичето чрез 
следващите въпроси:   
4. Защо посрещачите на 
гарата не са познали Колю 
Фичето? 
5. За кое качество на 
Колю Фичето говори 
външният му вид? 

И двата въпроса са с 
отворен отговор и се 
отнасят към един и същ 
момент от текста. Задача 
4. изисква да се открие 
директно посочена 
информация в силна 
позиция, докато при 
задача 5. е необходимо да 
се достигне чрез външния 
вид на Колю Фичето до 
негово качество на 
характера. 

Развиват се уменията за 
откриване на директно 
посочена информация и 
правене на заключения въз 
основа на нея. 
Познавателната дейност 
развива способността за 
извличане на семантична 
информация за думи и 
изрази, чието значение е 
посочено в силна позиция 
в текста. 

Учителят продължава От учениците се очаква да Чрез тази задача се 
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Учителят продължава 
разговора със следващите 
задачи:  

6. Каква е причината да 
търсят помощта на 
българския майстор? 

От учениците се очаква да 
се посочи верен отговор от 
четири възможни варианта. 

 

Чрез тази задача се развива 
способността за извличане 
на информация за думи и 
изрази, чието значение не е 
посочено явно в текста. 

 

7. Кога е построена 
катедралата Света 
Богородица? 

Учениците записват века 
или годината, като 
внимават да не се подведат 
по посочената година в 
текста, а да открият и 
уточняващата информация, 
посочена в следващото 
изречение. 

8. Отбележете тази част 
от текста, която показва 
кой препоръчва майстора 
пред френските власти? 

Изисква се подчертаване на 
отговора директно в текста. 
 

 

9. Какво означава изразът 
френски възпитаник? 
 

Задачата съдържа четири 
възможности за отговор. 
Учениците трябва да 
открият верния отговор, 
без да използват речник, а 
само като разчетат 
информацията от текста и 
открият синоними, чието 
лексикално значение им е 
известно. 

Усъвършенства се 
умението за извличане на 
семантична информация за 
думи, които не са директно 
посочени чрез контекст и 
наличие на техни 
синоними. 
 

10. Запишете значението 
на думата валия, като 
имате предвид контекста, 
в който е употребена.  

 

11. Подчертайте 
изречението, което 
показва как майсторът се 
справя с проблема. 

Учениците подчертават 
отговора директно в текста.  
 

 

Учителят предлага на 
учениците отново да 
направят справка в Речника 
на българския език 
(електронен вариант 
https://ibl.bas.bg/rbe/) за 
значението на думата 
каптирал и да запишат 
значението на думата 
(задача 12). 

Чрез електронните си 
устройства те последват 
линка към електронния 
речник и откриват 
лексикалното значение на 
думата. 
 

Тази задача дава 
възможност за развиване 
на дигиталните 
компетенции на учениците 
и за разширяване на техния 
речников запас. 
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Следващата дейност дава 
възможност за съчетаване 
на конкретната езикова 
работа с  осмислянето на 
ценности. Учениците 
търсят отговор на два 
въпроса:  
13. Защо, когато му 
предлагали да остане в 
Париж, Колю Фичето 
отказва. Какви качества 
разкрива постъпката му? 

Въпросът е с отворен 
отговор и учениците 
трябва да разсъждават 
върху постъпката на 
майстора, който отказва на 
френските власти, като се 
има предвид 
историческата 
действителност в България 
по това време. 
 

Задачата е насочена към 
развиване на умения за 
съставяне на кратък 
писмен текст, свързан с 
изказване на мнение по 
конкретен израз или 
фрагмент, като се позовава 
на информация, посочена 
индиректно в текста. 
 

14. Посочете синоним на 
думата небезизвестния. 

Учениците отбелязват 
един верен отговор от 
четири възможности. 

Развиване на езикови 
компетентности чрез 
синонимна работа. 

Следващият въпрос 
изисква добра 
концентрация при работа с 
текста: 
 15. Посочете грешното 
твърдение. 

Въпросът е с избираем 
отговор, който изисква 
учениците да познават 
добре текста, за да открият 
предлога, чрез който се 
променя информацията. 

Задачата развива 
способността на 
учениците за извличане на 
информация за думи и 
изрази, чието значение не 
е посочено директно в 
текста. 

Възможността за 
междупредметна връзка с 
географията се осмислена 
чрез задача 16.  
16. На територията на 
кое населено място се 
намира Беленският мост? 
 

В тази задача, която също 
е с избираем отговор, 
учениците трябва да 
проявят съобразителност, 
тъй като отговорът не е 
посочен директно. Трябва 
да се вземе предвид 
реката, над която е 
съграден мостът, и 
областта, на която е 
управител Митхад паша.  

Развиване на 
комуникативни 
компетентности, 
изразяващи умението за 
извличане на ключова 
информация от текст. 
 

Следващите две задачи, 
които учителят поставя, са 
с отворен отговор и 
изискват правилно 
осмисляне на 
информацията от текста и 
синтезирането ѝ. 
17. Озаглавете текста. 
18. Посочете смисловите 
части на текста и ги 
озаглавете.  

От учениците се очаква да  
осмислят информацията от 
текста и да я синтезират. 
 

Познавателната дейност е 
свързана с развиване на 
социокултурни и 
комуникативни 
компетентности. 
 

Работата по определяне Учениците съставят  
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Работата по определяне 
смисловите части на 
текста позволява на 
учителя да насочи 
вниманието на учениците 
към по-цялостно 
осмисляне на текста: 

19. Защо, въпреки че е 
легенда, историята 
продължава да се 
разказва и до днес? 
20. Кой разказва 
легендата? 

Учениците съставят 
кратък аргументативен 
текст в подкрепа на своя 
отговор. 
Да открият директно 
посочена информация в 
текста. 
 
 

 

Учителят предлага на 
учениците да гледат видео 
фрагмент с разказа на 
архимандрит Георги за 
Колю Фичето. Той поставя 
задача за откриване на 
нова информация, която 
допълва легендата.  
 

Учениците последват линк 
към видеото с разказа на 
архимандрит Георги, за да 
открият допълнителна 
информация, която липсва 
в текста. 

 

Задачата насочва към 
развиването на дигитална 
компетентност чрез работа 
с електронни източници на 
информация и на  
комуникативни 
компетентности чрез 
рецептивно упражнение за 
сравняване на информация 
от два източника. 

Следващият въпрос се 
задава, след като се 
припомня информацията 
от началото на урока, че 
Колю Фичето е построил 
сградата, в която днес се 
помещава музей 
„Възраждане и 
Учредително събрание“. 
Целта е учениците да 
направят връзката, че и 
Преображенският 
манастир е част от 
работата на майстора, но 
не го е построил, тъй като 
има информация в текста 
кой век се е случило това, 
а е участвал във 
възстановяването му. 

Учениците отговарят 
писмено на поставената 
задача: 

Кое е общото между 
музей „Възраждане и 
Учредително събрание“, 
Преображенския 
манастир и Беленския 
мост? 
Очаква се те да достигнат 
до извода, че и трите 
обекта са част от работата 
на майстора. 
 

Задачата е насочена към 
развиване на 
комуникативни 
компетентности чрез 
рецептивно упражнение за 
сравняване на информация 
от три източника. 
 

В края на урока учителят 
поставя задачи за домашна 
работа: 
1. По какво катердалата 
„Света Богородица“ в 

Учениците трябва да 
разгледат приложените 
изображения и да посочат 
писмено две разлики в 
двата храма. 

Развиване на умения за 
съставяне на писмен текст 
чрез извличане на 
информация от графични 
изображения.  
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Париж се различава от 
храм-паметник „Св. 
Александър Невски” в 
София? Посочете две 
разлики. 

2. Посочете десет обекта 
в България, които са дело 
на Уста Колю Фичето. 

 
Задачата изисква работа с 
електронни устройства и 
справочници. 
 

 
Усъвършенстване на 
дигитални компетентности 
и умения за учене. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РАБОТЕН ЛИСТ

Ученик…………………………………………    Клас……………
Училище ………………………………………    Дата……………

ИЗВЛИЧАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
ОТ НЕПОЗНАТ ТЕКСТ

Задача 1. Посетете виртуалната разходка на Музей „Въз-
раждане и Учредително събрание“, като последвате линка (http:/
/museumvt.com/virtual-trip/museum_bulgarian-revival-and-constituent-
assembly/index.php), и отговорете устно на следващите три
въпроса.

1.1. Чий паметник е пред сградата на музей „Възраждане и Учре-
дително събрание“?

1.2. С какво остава в нашата история тази личност? Припомнете
си изученото в часовете по история и цивилизации.

1.3. В една от залите е показано развитието на архитектурата и
строителството през епохата, като специално място е отделено на
великолепните архитектурни паметници, създадени от уста Колю
Фичето. Предположете защо се обръща специално внимание на
Колю Фичето в експозицията.

От следващия текст ще научите за една интересна история,
свързана с Колю Фичето, затова го прочетете внимателно!

В историята на величествената парижка катедрала „Нотр
Дам“ има и българска следа. За нея се носи легенда, разказана от
игумена на Преображенския манастир край В. Търново, архиман-
дрит Георги, пред архитект Николай Тулешков.
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Било е по вре-
мето, когато уста Ко-
лю Фичето градял
моста над река Янтра,
сиреч около 1866 го-
дина. Тогава се раз-
брало, че известната
катедрала „Св. Бого-
родица“ в Париж, пос-
троена шест столетия
по-рано, била заплашена от ерозия. Забелязали, че тя започнала да
се руши и дори една от стените се пропукала. Мнозина видни
архитекти се опитвали да спрат процеса на разрушението без ни-
какъв успех. Опасността ставала все по-сериозна и парижките влас-
ти трябвало да вземат мерки.

Новината за този проблем достигнала и до българските земи.
Управителят на Русенската област, Митхад паша, научил първи,
понеже като френски възпитаник поддържал близки връзки с френ-
ските власти. Без да се поколебае  валията откликнал на отправения
апел за помощ към него и изпратил най-добрия архитект, когото
познавал – небезизвестния Колю Фичето, в чиито умения вече се
бил убедил лично.

На парижката гара официалните посрещачи не могли да пред-
положат, че скромно облеченият човек е очакваният прочут строи-
тел. Чак когато гарата опустяла съвсем и на нея останал само той,
те разбрали кой всъщност е дошъл.

Майсторът започнал своите проучвания и не след дълго време
открил причината за проблема – дълбока подпочвена вода. Извел
водата навън, каптирал я и дори изградил една малка чешмичка,
която оставил за спомен. Някои твърдят, че от нея и до днес струи
вода. Разрушението било преодоляно, стената била възстановена.
Французите изпитали огромна благодарност към опитния български
архитект и много настоявали той да остане в Париж. Нямало как
да го склонят за това, тъй като го чакали за строежа на Беленския
мост, заради който той бил заложил главата си пред Митхад паша.

Източник: Wikipedia.org 
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Това разказва легендата. И въпреки че няма никакви кон-
кретни доказателства за участието на Никола Фичев в спасяването
на „Парижката Света Богородица“, никой не може да твърди със
сигурност, че това не се е случило.

Задача 2. Направете справка в Речник на българския език
(електронен вариант https://ibl.bas.bg/rbe/) за значението на ду-
мата ерозия и запишете значенията им.

Задача 3. Какво означава думата уста?
А) майстор
Б) младеж
В) бай
Г) бъбривец

Задача 4. Защо посрещачите на гарата не са познали Колю
Фичето?
……………………………………….………………………………………………………………….
……………………………………….………………………………………………………………….

Задача 5. За кое качество
на Колю Фичето
говори външният му вид?

Задача 6. Каква е причината да търсят помощта на българ-
ския майстор?
А) сградата е напукана от земетресение
Б) покривът £ е протекъл от дъждовете
В) наводнена е от придошлата река
Г) рушат я подпочвени води

 

ерозия 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 

 

………………………. 
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Задача 7. Кога е построена
катедралата „Света Богородица“
в Париж?

Задача 8. Отбележете тази част
от текста, която показва кой
препоръчва майстора пред
френските власти.

Çàäà÷à 9. Êàêâî îçíà÷àâà èçðàçúò ôðåíñêè âúçïèòàíèê?
А) роден е във Франция
Б) отгледан е от французи
В) получил е образованието си във Франция
Г) привърженик е на френската култура

Задача 10. Запишете значението на думата валия, като имате
предвид контекста, в който е употребена.

Задача 11. Подчертайте в текста изречението, което показва
как майсторът се справя с проблема.

Задача 12. Направете справка в Речник на българския език
(електронен вариант https://ibl.bas.bg/rbe/) за значението на ду-
мата каптирал и запишете значението на думата.

………………….. 

 

………………………. 

 

валия 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 

 

 

каптирам 

……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
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Задача 13. Защо, когато му предлагали да остане в Париж,
Колю Фичето отказва. Какви качества разкрива постъпката
му?

Çàäà÷à 14. Ïîñî÷åòå ñèíîíèì íà äóìàòà íåáåçèçâåñòíèÿ.
А) неизвестен
Б) непознат
В) прочут
Г) всеизвестен

Задача 15. Посочете грешното твърдение.
А) Митхад паша лично е познавал Колю Фичето.
Б) мостът над р. Янтра е съграден преди 1866 г.
В) Колю Фичето оставя малка чешмичка до катедралата за спомен.
Г) Една от причините да се върне е строежът на Беленския мост.

Задача 16. На територията на кое населено място се намира
Беленският мост?
А) гр. Бяла (област Русе)
Б) гр. Белене (област Пле-
вен)
В) гр. Белица (област Бла-
гоевград)
Г) с. Бяла река (област
В. Търново)

 
Източник: Wikipedia.org 
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Задача 17. Изберете подходящо заглавие на текста.

Задача 18. Посочете смисловите части на текста и ги озагла-
вете.

Задача 19. Защо, въпреки че е легенда, историята продължава
да се разказва и до днес?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Задача 20. Кой разказва легендата?
………………………………………………………………………………

Задача 21. Изгледайте видеото с разказа на архимандрит
Георги за Колю Фичето. Слушайте внимателно, за да отгово-
рите какво ново научихте за легендата.
https://www.vesti.bg/bulgaria/koliu-ficheto-i-notr-dam-bylgarite-vse-
iskame-da-se-dokazhem-6094411
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
……………………………………………………………………………………….. 
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Задача 22. Кое е общото между музей „Възраждане и Уч-
редително събрание“, Преображенския манастир и Белен-
ския мост?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Домашна работа

1. По какво катедралата „Света Богородица“ в Париж се раз-
личава от храм-паметникa „Св. Александър Невски“ в София?
Посочете две разлики.

Източник: Wikipedia.org Източник: Wikiwand.com

Източник: Wikipedia.org Източник: Dariknews.bg
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2. Посочете десет обекта в България, които са дело на уста
Колю Фичето.

 

 
Източник: politika.bg 
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ВКЛЮЧВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ТЪКАННО
НАСЛЕДСТВО ЧРЕЗ РАБОТА С МУЗЕЙНИ
ЕКСПОНАТИ В ДИГИТАЛНА СРЕДА ПРИ

ПРЕПОДАВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ И
ЖАНРОВЕ НА ИЗКУСТВОТО В 7. КЛАС

Анна Павлова

Развитието на изкуствата в модерното общество предпос-
тавят насочеността на учебната програма по изобразително изкуст-
во в 7. клас към задачата учениците да придобият компетентности
в областта на съвременните форми и жанрове в изкуството. Чрез
въвеждане на понятия като пърформанс, хепънинг, инсталация
се овладяват базисни знания за изкуството на Новото време, на
модерното и на съвременно изкуство.

Изборът на темата „Пърформанс“ за часа по изобразително
изкуство е продиктувана от съдържателните акцинти, поставени в
учебната програма, и е една от темите, насочени към знания, умения
и отношения, целящи да формират задълбочен интерес на младите
хора към постиженията на националната и световната художествена
култура. Отваря се широко блендата за размисъл за стойностите
на понятия като традиция и модерност в изкуствата. В тази по-
сока вплитането на българското национално наследство в темата
за пърформанса като съвременна форма в изкуство е възможност
да се разгледат проблеми на история на изкуството, на мястото и
постиженията на приложно-декоративните изкуства като много цен-
на част от художествената култура

Урокът осъществява връзка между изкуството и виртуалната
среда. Използването от учениците на очила за виртуална реалност
за разглеждане и проучване на експонати от дигитализирана му-
зейна експозиция повишава мотивацията за учебна дейност и в да-
дения случай е средство за фокусиране вниманието на седмоклас-
ниците към създаденото с много труд и любов народно творчество
в областта на текстила.
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Задачата на учениците е да представят елементи на тъканно
наследство, съхранявано в Музей „Сарафкина къща“, със сред-
ствата на пърформанса. За целта класът се разделя на 4 групи, като
всяка група в края на часа в рамките на 4 минути трябва да пред-
стави свой собствен сценарий. Така се оформят задължителните
за всеки пърформанс група на авторите и група на зрителите.

Очакваните резултати от обучението на учениците са свър-
зани с познаване на форми и движения на модерното и съвременното
изкуство, съпоставяне на класически и модерни изразни средства,
създаване на проекти с традиционни и нетрадиционни изобразителни
материали, прилагане на композиционни принципи при създаване
на различни по вид и форма композиции.

В хода на урока на учениците се предоставя възможност да
използват нови форми за наблюдаване, възприемане и анализиране
на българско тъканно наследство и на изкуство в музейна среда
чрез дигитални технологии и да организират информация за изкуст-
вото посредством дигитални средства.

Практическите дейности са насочени към усвояване на нови
знания и умения и към развиване на изобразителни знания и умения
за работа с музеен експонат и интерпретирането му в изобразителен
проект и чрез интегрирането на различни художествени средства
за изразяване – изобразително изкуство, музика, слово. Важно усло-
вие за създадения от учениците пърформанс е документирането му с
фотокамера.

Урокът предполага работа по учебни проблеми с междудис-
циплинарен характер като историческо развитие, културно-истори-
ческо наследство, епоха, изразни средства, форма, творчество. В
хода на разработването на темата „Пърформанс“ се осъществяват
взаимодействия с обучението по: български език и литература, му-
зика, математика, информационни технологии.

В задачата за създаване на пърформанс учениците използват:
 литературен източник – текст на народна песен, който тряб-

ва да взаимодейства с представения визуален проект;
 народна музика или песен за създаване на емоционална

подложка;



135

 дигитални средства за документиране и за подреждане на
данните в презентация.

Чрез интегрирането на словото учениците общуват на роден
език в културната ситуация, а музиката допринася за развиване на
естетическото им чувство и артистично изразяване.

Математическите компетентности се основават на използва-
нето на знания за геометричните фигури при композиране и съз-
даване на визуални образи в художествените проекти.

Урокът предоставя възможност в творческия процес да се
използват предимствата на разнообразни дигитални средства за
събиране, систематизиране, прилагане и представяне на различна
информация за целите на индивидуалните проекти.

Учебен предмет: Изобразително изкуство
Клас: 7.
Вид на урока: За нови знания
Целева концепция на урока (дизайн на резултатите)
 В този урок учениците се запознават със същността и осо-

беностите на пърформанса като съвременна форма на изкуството
(performance – представление, изпълнение).

 Усвояването на новите знания е свързано с разбиране за
разликата между пърформанса и другите съвременни форми в
изкуството като хепънинга и инсталацията.

 В практико-приложен план са предвидени учебни дейности
за създаване от учениците на творчески проекти в областта на
съвременната визуална култура. Концептуализирането на опита е
основа обучаемите да коментират съвременни форми и жанрове в
публичното изкуство.

Чрез очилата за виртуална реалност учениците ще изследват
експонати на българското тъканно наследство, съхранено в музей
„Сарафкина къща“ във Велико Търново (линк за достъп: http://
museumvt.com/virtual-trip/sarafkina-house/index.php). Те ще създадат
проекти за декоративна композиция, като използват мотив от из-
брана тъкан.
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Работейки в екип, учениците ще планират и изпълняват пър-
форманс като използват средства от различни видове изкуства:
изобразително изкуство, музика, театър, литература и ще приложат
дигиталните си умения при създаването на видеоклип и снимки,
които да бъдат използвани в презентация.

Основни понятия
Съвременни форми и жанрове в изкуството, пърформанс,

инсталация, синтез, модерно изкуство

Междупредметни връзки
Темата открива възможности за междупредметни връзки с

обучението по български език и литература, музика, математика и
информационни технологии.

Дидактически средства
– дигитализирани музейни експонати от музей „Сарафкина

къща“, достъпни на следния линк: http://museumvt.com/virtual-trip/
sarafkina-house/index.php

 зала: „Тъкани и накити“ – сукманена носия със сокай, кърпи
и пешкири;

 зала „Престилки и колани“ – престилки, женски ризи и колан;
 зала „Градски бит“ – Чипровски килим.
– работни листове,
– презентация на тема „Пърформанс“;
– народна носия – мъжка и женска;
– лаптоп, мултимедиен проектор.
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ХОД НА УРОКА (в два учебни часа по 40 мин.) 

Дейност на учителя Дейност на учениците Очаквани резултати 

Въвеждащата част на 
урока започва с фронтална 
беседа (4 мин.). Учителят 
задава следните въпроси:  

 Кои видове 
изобразителни изкуства 
познавате?  

 С какви изразни 
средства си служат 
живописта, графиката, 
скулптурата? 

 Каква е разликата 
между видове 
изобразителни изкуства и 
художествените 
занаяти? Дайте примери 
за видове художествени 
занаяти. 
Учителят използва 
слайдове с изображения от 
различни видове 
изобразителни изкуства, 
художествени занаяти, 
синтетични изкуства. 

Учениците участват в 
беседата, като наблюдават 
изображения и отговарят 
на зададените от учителя 
въпроси.  
Осмислят разликата между 
изобразителни изкуства и 
художествени занаяти. 
Коментират начините на 
създаване на предмети от 
различни занаяти – по 
използвана техника; по 
материал на създаване. 
 

Чрез актуализиране на 
знанията за видове и 
жанрове изобразителни 
изкуства учениците 
демонстрират своето 
разбиране за мястото и 
ролята на изкуството в 
развитието на обществото. 
Осмисля се културното 
наследство като 
компонент на 
историческата памет на 
дадена общност. 
Развива се естетическо и 
критично отношение към 
декоративните тъкани и 
разбиране за тяхното 
място в културното 
наследие. 

Учителят предлага на 
вниманието на учениците 
кратко видео от театрална 
постановка и обяснява на 
какви въпроси ще търсят 
отговор.  
 
 
 
Обобщението, което се 
прави, дава възможност за 
преход и мотивиране на 
новата тема. 

Учениците наблюдават 
предложения видеоклип и 
дават отговор следните 
въпроси:  

 Какво изкуство 
наблюдавахте във 
видеоклипа?  

 Какъв вид изкуство е 
театърът?  

 Кои изкуства наричаме 
синтетични изкуства?  

 С какви изразни 
средства си служат те? 

Чрез задачата се осмислят 
изразните средства на 
синтетичните изкуства. 
Учениците разбират 
ролята на танца, музиката, 
сценографията, 
изразителната реч, 
осветлението за 
въздействието на 
спектакъла. Припомнят се 
понятията сценичен декор 
и костюм и се коментира 
ролята на художника, 
който ги създава. 

Учителят представя чрез 
мултимедийна 
презентация информация 
за пърформънса като 
съвременна форма на 

Учениците активно 
възприемат информация за 
видове и форми на 
съвременното изкуство. 

Осмисля се същността на 
пърформанса като 
съвременна форма, в 
която се срещат различни 
елементи от театъра и 
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съвременна форма на 
изкуство (7 мин.) 
Въвежда понятието 
пърформънс. 
Учителят разделя 
учениците на екипи (4 
екипа по 6 ученици). Той 
поставя задача за 
комплексна самостоятелна 
работа (40 мин.) и дава 
инструкции за нейната 
организация: Създайте 
пърформанс на тема 
„Живи картини от един 
музей“. Работете с 
очилата за виртуална 
реалност, за да се 
запознаете с експонати 
от музея „Сарафкина 
къща“. В работата си 
следвайте задачите от 
предоставения работен 
лист  
Необходими материали: 

Учителят осигурява за 
всяка група работни 
материали: картон в 
размер 100/70 см; 
гофрирана хартия; 
ножици; лепило; кламери; 
изрязани триъгълни 
форми от цветен картон; 
извадки от текстове с 
народни песни; записи на 
народна музика/песен; 
лаптоп за всяка група. 
За  онагледяване учителят 
осигурява: 
 мъжка национална 

носия 

 женска национална 
носия 

Учениците предварително 
са инструктирани да носят 
изобразителни материали 
и рисувателни листове. 

Те придобиват знания за 
същността на пърформанса  
и неговите характерни 
белези в сравнение с 
хепънинга и инсталацията.  

елементи от театъра и 
визуалните изкуства. Като 
синтетична форма на 
изкуство пърформанса 
демонстрира определени 
художествени идеи на 
зрителя. 

Учениците, разделени в 
екипи, получават работен 
лист. Те слушат указанията 
на учителя и задават 
въпроси, ако има неясноти 
по поставената задача.  
Предварително уведомени, 
те си носят изобразителни 
материали и рисувателни 
листове. 
Участниците във всеки 
екип влизат в определена 
роля: 
- говорител, който в края 
на работата представя 
идеите на групата; 
- документалист, който 
снима и създава видеоклип 
за дейността на групата и 
подготвя, ако е 
необходимо, презентация;  

- художник – подпомага 
композирането при 
създаването на орнамента, 
на модулите, в цялостна 
композиция;  
- литератор – представя 
текст на народна песен;  

- музикант – осигурява 
включването на музика; 
- етнограф – обяснява 
символиката на създадения 
орнамент. 
Използвайки очила за 
виртуална реалност, 
учениците проучват 
определени дигитални 
експонати в музея 
„Сарафкина къща“ 
(http://museumvt.com/virtual-

Задачата развива комплекс 
от умения на основата на 
обектно-базирано 
обучение с дигитални 
музейни експонати:  

 декодиране на 
информация от 
веществени източници,  

 обработване и 
систематизиране на данни, 

 разбиране и оценяване 
на символиката, 
културната и естетическа 
стойност на тъканите, 
съхранени в музея. 
Учениците участват в 
творческа дейност – 
пърформанс. 
Те изразяват собствени 
идеи за интеракции в 
културна среда. 
Изразяват се артистично и 
активно се включват в 
художествена акция. 
Практическата работа 
изисква от учениците да 
използват познания от 
различни учебни предмети 
в процеса на творческата 
им дейност.  

Те изграждат декоративна 
композиция, прилагайки 
принципите на 
композиране. 
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(http://museumvt.com/virtual-
trip/sarafkina-
house/index.php). За целта 
те посещават три зали: 

- в зала „Тъкани и 
накити“ работят със 
сукманена носия със сокай, 
кърпи и пешкири;  

- в зала „Престилки и 
колани“ наблюдават 
престилки, женски ризи и 
колан;  
- в зала „Градски бит“ 
проучват Чипровски килим 

Учениците работят по 
задачите от работния лист. 

Документират елементи от 
процеса по създаване на 
пърформанса. 

Представят идеите си за 
„оживяване“ на музейното 
наследство чрез създадения 
пърформанс. 

Учителят организира 
учениците за представяне 
на резултатите от 
екипната работа – 
създадения пърформанс.  

Всеки екип в рамките на 4 
минути представя своя 
пърформанс на останалите 
участници.  
Учениците представят 
идеите си за използване на 
различни изкуства за 
популяризиране на 
съхраненото културно 
богатство – тъканите в 
музея. 

Учениците развиват 
междуличностни и 
междукултурни умения за 
общуване, умения за 
презентиране и говорене 
пред публика. 

В заключителната част на 
урока учителят предлага 
на учениците да направят 
оценка на съвместната 
екипна работа (3 мин.).  
 
Той обобщава и прави 
качествена оценка на 
работата на учениците по 
време на урока. 

Учениците споделят 
мнения за свършената от 
екипите работа в учебния 
час. Те дават своята оценка 
като залепват листчета с 
различен цвят върху 
предоставен от учителя бял 
картон, след което 
отговарят на въпроса дали 
биха участвали в бъдеще в 
друг пърформанс проект. 

Рефлексията в края на 
урока дава възможност за 
формиране на позитивно 
отношение към работата 
на другите.  
Осмисля се културното 
наследство като ценност. 
Развиват се умения за 
оценяване на дейности в 
областта на културата.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РАБОТЕН ЛИСТ

Ученик……………………………………     Клас………………..
Училище …………………………………     Дата………………..

ПЪРФОРМАНС
(работа с експонати от музей „Сарафкина къща“)

Задача 1. За успешното изпълнение на възложената задача
най-напред организирайте вашия екип и разпределете отго-
ворностите помежду си:
 говорител – представя идеите на групата;
 документалист – снима или създава видеоклип за работа-

та на групата;
 художник – организира композирането при създаването на

орнамент;
 литератор – представя текст на народна песен;
 музикант – подбира и включва музика;
 етнограф – обяснява символиката на създадения орнамент

и принадлежността му към вид тъканно наследство.

Задача 2. Поставете очилата за виртуална реалност и посе-
тете уебсайта на музея „Сарафкина къща“ във Велико Тър-
ново, като използвате линка: http://museumvt.com/virtual-trip/
sarafkina-house/index.php. Открийте и разгледайте внимател-
но музейните експонати, определени в условието на задача-
та за всеки екип:
 Eкип I посещава зала „Тъкани и накити“. Проучва експоната

„Сукманена носия със сокай“ и представените в експозицията
кърпи и пешкири.

 Eкип II работи в зала „Престилки и колани“. Проучва изло-
жените престилки и женски ризи.

 Eкип III посещава зала „Престилки и колани“ и проучва
изложените в експозицията колани.
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 Eкип IV работи в зала „Градски бит“ и проучва изложения
Чипровски килим.

Задача 3. Запознайте се с допълнителната информация за все-
ки от експонатите, обозначена със знак i. Запишете в тетрад-
ките основните факти за предмета, които прецените за важни.

Задача 4. Въз основа на работата си по зад. 2 и по зад. 3 отго-
ворете на поставените въпроси.

А) Какви геометрични форми са използвани в декоративните мотиви
от разгледаните експонати?

Б) Какви образи от природата е стилизирал народният майстор?
На какво ви приличат разгледаните орнаменти?
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В) Какво според вас може да символизират декоративните орна-
менти?

Г) Какви цветове са използвани в орнамента? Какво символизира
всеки от тях?

Д) Какво послание според вас се крие в изображенията, което може
да прочетем и като пожелание към собственика на дрехата/
аксесоара/ килима?

 
ЦВЯТ 

 
СИМВОЛИКА 
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Задача 6. Изберете декоративен мотив от разгледаните екс-
понати и на картона, във формат 100/70 см, го пресъздайте
с геометричните фигури, които са ви предоставени. Дори-
сувайте детайлите с флумастери или цветни моливи.

Задача 7. Използвайте композирания от групата декоративен
ìîòèâ â ïúðôîðìàíñ íà òåìà „Живи картини от един музей“.
Към изображението добавете словесно и музикално офор-
мление, театрални ефекти или танцови стъпки по избор.

 ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ 
Всеки член на екипа участва в пърформанса според ролята, 
която е поел в началото! 
Време за работа – 40 мин. 
Време за представяне на пърформанса – 4 мин. 
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