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СКЪПИ КОЛЕГИ,

С приемането на новия Закон за предучилищно и училищно образование 
(ЗПУО) продължава поетата линия за модернизиране на образованието в Бъл-
гария. Това се налага от промяната в цялостната конюнктура в страната, 
новите образователни цели и перспективите за изграждане на адаптивна и 
мислеща личност.

Историята е сред дисциплините, които заемат достойно място в Учебния 
план, поради формиращите функции, които играе. Задължителният хорариум 
за първа гимназиална степен е в рамките на 270 часа, разпределени според типа 
на училището. В 8. клас (72 ч.) очакваме качествена промяна в мисленето на 
подрастващите, което все повече се трансформира в аналитичен тип. Това 
налага да обърнем внимание на формирането на умения и компетентности, 
надграждащи постигнатото в прогимназиалната степен. Историята като 
учебен предмет дава знания, но тя дава и много повече – готов социален опит, 
разбиране за собственото минало, за това защо сме такива. Историята спо-
мага да оценим настоящето и да вървим напред към бъдещето.

Учебникът по история и цивилизации за 8. клас ще ви служи за опора във ва-
шата всекидневна работа. Той е съобразен с основните нормативни документи 
и е ориентиран към формирането на компетентности при учениците. Акцен-
тите са поставени върху промяната през епохата на Ренесанса, основните ха-
рактеристики на Стария режим и абсолютизма със своите особености, рево-
люциите в края на ХVІІІ в. и разбира се века на национализма и формирането 
на съвременните европейски държави и полагане основите на демократичното 
общество.

В книгата за учителя освен примерното годишно разпределение са дадени ня-
кои методически указания за работа, както и разработки на основните типове 
уроци, които да ви служат за модел в конкретната преподавателска дейност. 
Предварителното планиране е важно условие за постигане на успеха, особе-
но при по-младите колеги. В съответствие с новите подходи ще подберете 
най-подходящите стратегии за преподаване – учене, чрез които да постигне-
те заложените образователни цели. Важното е да научите вашите ученици 
да мислят самостоятелно, да формирате тяхното историческо съзнание, за 
да заемат гражданска позиция по най-съществените въпроси, свързани с де-
мократичните ценности на обществото. Това е смисълът на историческото 
образование.

Пожелаваме на вас и вашите ученици успешна и ползотворна работа!
Авторите 
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УЧЕБНИКЪТ ПО ИСТОРИЯ НА МОДЕРНАТА ЕПОХА 

Концепцията за учебника
Съвременното образование е ориентирано към ученика и неговото място на су-

бект в учебния процес. Затова се залага много повече на активните и интерактивни 
методи на работа. Новите учебни програми продължават традицията за търсене 
на баланс между знания, умения и формиране на компетенции. Затова тези три 
познавателни нива присъстват в предложения учебник. Той е ориентиран към уче-
ника, съобразен е с неговите възрастови особености и целѝ да постигне неговото 
самостоятелно участие в процеса преподаване – учене. 

Съдържанието
Учебникът по история и цивилизация на Новото време е съобразен с Държав-

ните образователни стандарти (Наредба 5/30.11.2015) и Учебната програма за 8. 
клас за задължителна подготовка. Хронологически той обхваща периода от края 
на ХV до началото на ХІХ в. В тази рамка ясно са разграничени три хронологиче-
ски етапа: Началото на Новото време (ХVІ – ХVІІ в.); Епохата на Просвещението 
(ХVІІІ в.) и Векът на национализма (ХІХ в., до началото на ХХ в.). 

В този хронологически обхват са изведени основните проблеми от съответните 
епохи, като акцентът е поставен на европейските общества, включително съдбата 
на българите в рамките на Османската империя и възстановяване на самостоя-
телната българска държава. В съдържателен аспект е потърсен баланс между по-
литическото, икономическото, социалното и културно развитие. Целта е подра-
стващите да осмислят всестранните прояви на човека, неговия гений и творчество, 
независимо от военните конфликти, кризи и неуспехи в определени периоди.

В учебника са включени 41 урока за нови знания, които са групирани в трите 
тематични раздела, съобразно очертаните по-горе хронологически етапи. Темите 
следват проблемно–хронологическия принцип и обхващат основните процеси и 
явления, характеризиращи всеки един от периодите. Учителят има възможност да 
проявява гъвкавост при подбора и структурирането на методическите единици, съ-
образно равнището на учениците и разбира се собствените си нагласи и интереси. 

Основните акценти, които са изведени в учебното съдържание, се отнасят до: 
Прехода към Новото време: 
• Ренесансът с неговите прояви в културен и идеен аспект; откриването на Но-

вия свят и последиците за Европа; Реформацията и Контрареформацията.
• Политическите аспекти на промяната – утвърждаването на абсолютната мо-

нархия във Франция, парламентарната монархия в Англия, самодържавието в Ру-
сия и Османската империя.

Просвещението и революциите:
• Новите идеи и полагане основите на модерните европейски държави: разде-

ляне на властите, религиозна свобода, икономически прогрес. Революциите като 
път за промяна на обществото. Влиянието на Френската революция и налагане на 
новия политически модел.

• Индустриалната революция и промяната в икономиката, социалната сфера, 
всекидневието.
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• Културните постижения от епохата на Просвещението
• Векът на национализма:
• Сблъсъкът на консервативните и новите либерални идеи; формиране на на-

ционални държави; интересите на Великите сили в различни точки на света и из-
граждането на военно-политически съюзи.

• Националната идея като стимул в борбата за независимост и създаването на 
национални държави в Европа и Латинска Америка. Формирането на нова партий-
но-политическа система. Разгръщане на социални движения.

Формирането на компетенции в обучението по история заема ключово място. 
Обърнато е особено внимание на усвояването на умения, характерни за самата 
историческа наука. Чрез работата с исторически извори и други разнообразни 
източници, учениците се докосват до „занаята на историка“, формират кри-
тично отношение към източниците. В учебника са включени 12 работилници, 
които дават модела за работа с исторически текстове, извличане на инфор-
мация от интернет или статистически данни, изображения и др. Отделено е 
внимание и на интерактивните методи: проекти и ролеви игри. Чрез работилни-
ците и дадените стъпки за работа се затвърдяват и разширяват вече придобити 
умения или се усвояват нови.

Като част от формиране на уменията за самостоятелна работа с различни източ-
ници и засилване на комуникативните умения и екипната дейност са предложени 
два модела за дебат, които да се реализират в часовете по история. Темите имат 
пряка връзка с гражданското образование: за правата на човека и опазване на кул-
турно-историческото наследство.

Историческите събития и процеси се развиват в определено време и простран-
ство. Включените в учебника исторически карти съпътстват възлови проблеми 
и спомагат да се проследи промяната, да се открият влияния и последици. Често 
картите носят допълнителна информация, която трябва да се открие и анализира. 
Това засилва наблюдателността у учениците и спомага за по-бързото усвояване на 
основното учебно съдържание.

За да се реализира по-успешно обобщението на разделите и преговора, в са-
мостоятелни единици са изведени основните характеристики на всеки от разгледа-
ните исторически етапи. Те са представени проблемно и са съпътствани с хроно-
логически таблици на най-значимите исторически събития или факти. 

Важен дидактически компонент във всяка тема са съпътстващите въпроси и за-
дачи към авторския текст, към картите и изображенията. Те подпомагат самостоя-
телната работа на ученика както в часа по история, така и при самостоятелната 
подготовка. Въпросите и поставените задачи са ориентирани към формиране на 
умения за сравнение, анализ, емпатия, откриване на отражението на дадено съби-
тие или процес в краткосрочен или дългосрочен план. 

Оценяването е ключов компонент в цялостния процес на обучение. Затова към 
всеки раздел са включени тестове за самооценка. Задачите са със затворен отговор 
и скала за оценяване. За годишното оценяване е даден модел на задачи с отворен/
свободен отговор: работа с исторически документ, анализ на изображение, попъл-
ване на таблица, понятия, статистически данни, линия на времето и др. Всеки учи-
тел, въз основа на стандартите и очакваните резултати на ниво Учебна програма, 
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може да подготви самостоятелно много и различни задачи, с които да се прове-
ряват трите познавателни равнища: знания, умения и компетенции на учениците.

В края на учебника е включен речник, в който са включени и са обяснени задъл-
жителните понятия от Учебната програма. 

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ 

1. Ролята на учителя:
Учителят е ключов фактор в образователния процес. Той се явява медиатор 

между ученика и учебника. Подготовката на младите хора за бъдещето е немисли-
ма без подкрепата и усилията на учителите. Преподавателите играят определяща 
роля при даването на знания, формирането на умения и разбира се на отноше-
ние – положително или отрицателно – към учебния процес, към света, който зао-
бикаля подрастващите. Те са онези, които събуждат любознателността, развиват 
самостоятелността, насърчават интелектуалните усилия и търсения у учениците 
и създават необходимите условия за успех на формалното и непрекъснато образо-
вание. 

Когато обсъждаме ролята на учебника, имаме предвид преноса на информация 
и общуването между две или повече личности. Философите говорят за комуника-
ционна система с различни степени на близост и начини на общуване между инди-
вида и обществото. Казано по друг начин, това е система за общуване на една лич-
ност, която предава информация на друга личност с преднамереност и специфични 
посредници. Във всички случаи комуникативната система представлява социална 
дейност, която се ражда от личния контекст и е натоварена със субективност. Тук 
ще се опитаме да направим преглед на различните равнища на комуникация. 

Първо равнище: Държавни образователни стандарти (ДОС) – учебни 
програми. Като основа, която определя функцията и ролята на учебника, това са 
ДОС и учебните програми. Те представляват общата концептуална рамка, която 
авторите на учебници следват. Програмата се явява “свързващото звено между 
културата и обществото извън училището и образованието, между знанието и об-
разованието” и т.н. Като основен държавен документ в учебните програми се за-
лагат информационните ядра, минимумът понятия, интердисциплинарните връзки, 
които се осъществяват в процеса на обучение по история, дейностите в часа и др. 

Второ равнище – авторът. Тук разполагаме автора и/или авторите на учебни-
ка. Чрез тях се осъществява преносът на информация от историческата наука към 
учебника, насочен към определено образователно равнище – т.е. той има конкре-
тен адресат. В обучението по история за 8. клас това е ученикът на възраст 13/14 г. 
Авторите представляват важен фактор в тази комуникационна система. Те следват 
насоките определени в програмата, но всеки от тях влага и своите субективни виж-
дания относно представянето на теми и концепции. Възможно е те да предложат 
различна интерпретация или гледни точки по един или друг въпрос. 

Трето равнище – учебник – ученик. Чрез записаната информация в учебника, 
ученикът усвоява изложените там концепции, факти, идеи. Той възприема ценнос-
ти, формира се неговия светоглед. В случая обаче човешкият фактор – учителят, 
се явява важно звено. Той може да бъде интерпретатор на пренасяната инфор-
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мация и да коригира концепциите на автора, заложени в учебника. Бидейки по-
средник между учебника и ученика, учителят не само осъществява обмена на тази 
информация, но е възможно да формира нови представи и концепции.  

Без съмнение, ние живеем в един нов, информационен свят. Децата придобиват 
готова информация най-често през монитора – телевизора или компютъра, пред 
който прекарват значителна част от времето. За разлика от училището и поста-
вените там задачи, учениците получават непосредствено удоволствие от готова-
та информация, докато учебните занимания изискват определени усилия. Именно 
това налага училището да се направи по-привлекателно за учениците и то да по-
днесе ключовете за разбиране на информационното общество. Работата с ИКТ 
технологии, ориентирането в огромния обем информация поставя пред учителя 
нови изисквания – формиране на критическо отношение и самостоятелност при 
подбора, обработката и използването на източниците.

2. Връзката Държавни образователни стандарти (ДОС) – Учебна програма – 
Учебник: формиране на умения и компетентности 

За да работим успешно с учебника и с учениците, ние без съмнение ще се опрем 
на ДОС. Това е важен документ, който ще ни служи за ориентир в нашата ежеднев-
на работа (НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка 
(обн. – ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г.). Както е посочено, обучението по история и 
цивилизации, е сред дисциплините, които градят основите на социалните и граж-
дански компетентности.

Наредбата е съобразена с препоръките на Европейския парламент и Съвета на 
Европа към страните членки за създаване на всички възможности подрастващите 
да формират такива компетенции, които да им служат за подобряване на своето 
образователно равнище и създаване на условия за учене през целия живот. В При-
ложение № 8 към чл. 6, ал. 1, т. 8  към Наредбата са посочени изискванията по 
отношение на резултатите от обучението по учебния предмет история и цивилиза-
ции. Ето и специфичните цели, които трябва да се постигнат в първа гимназиална 
степен (8. – 10. клас): 

• Овладяване на знания, умения и отношения, свързани със значими обществе-
но-политически, стопански и културни явления и процеси в световната и българ-
ската история.

• Разбиране на съвременността като еволюция в резултат на множество проце-
си в историческото развитие.

• Разбиране на демократични принципи и ценности като индивидуална отго-
ворност, права на другите, свобода и равенство на възможностите и формиране на 
уважение към тях.

• Развиване на умения и формиране на компетентности за анализ и критично 
отношение към разнообразни исторически източници.

• Развиване на умения за учене, основани на самостоятелна работа, работа в 
екип, споделяне на наученото и вземане на решения.

• Изграждане на национална идентичност и уважение към българското и све-
товното културно-историческо наследство.

• Изграждане на компетентности за активна гражданска позиция и личностна 
реализация в условията на културно многообразие и глобализация.
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Стандартите, заложени в Приложение № 8, са декомпозирани в Учебните про-
грами по класове, съобразно заложеното учебно съдържание. Това ни помага да 
работим ефективно с другия основен държавен документ, който ще ни служи за 
ориентир в ежедневната ни дейност – Учебната програма. 

Пряката връзка между целите, заложени в ДОС и очакваните резултати на ниво 
учебна програма по история можем да проследим в предложената схема, която 
ясно ни ориентира към смисъла и съдържанието обучението по история:

КАКВО?
(ДОС, програми, 

съдържание)

КАК?
(методи, 
техники)

ЗА КОГО?
(психологически 

проблем)

РЕЗУЛТАТИ
(оценка)

ЗАЩО?
(цели)

Основните въпроси, които стоят пред нас са: какво ще преподаваме; защо ще го 
преподаваме; за кого е предназначено (ученик, определена възраст), как ще пре-
подаваме, за да постигнем заложените цели и стандарти, а от там и очакваните 
резултати (оценяване постиженията на учениците). Взаимовръзката между всички 
отделни компоненти е ясна и познаването на нормативните документи (ЗПУО, На-
редба 5 и Учебна програма за 8. клас задължителна подготовка) е важно изисква-
не, за да постигнем очакваните резултати. 

Формирането на историческо мислене и съзнание е важна последица от ця-
лостното обучение по история и цивилизации. Това означава не само познаването 
на историческите факти (знанието), но и осъществяване на връзката минало – съ-
временност. Критичното отношение към случващото се около нас, аналогията с 
миналото, ще помогне на учениците именно да разберат историческите процеси, 
отражението върху съвременността и промяната в дългосрочен план. 



10

3. Какво искаме да постигнем?
• Авторският текст – ориентиран към процесите 
Добрата базова подготовка като историци и познаването на постиженията на 

историческата наука, ще спомогне да се работи успешно с включеното учебно съ-
държание в този учебник. Той е ориентиран към процесите в историята. Дадени са 
най-съществените и възлови явления и събития, които полагат основите на съвре-
менното развитие на европейските общества. В учебника са изведени ясно и сис-
тематизирано основните проблеми, но всеки учител има възможност да допълва с 
информация, според равнището на учениците.

Изхождайки от основните принципи на дидактиката на историята, авторите са се 
съобразили с водещите от тях: научност, историзъм, хронологическа последова-
телност, пространствена ориентация, нагледност, достъпност и т.н.

• Понятията – основите на науката 
Усвояването на понятията е важна страна в обучението. Те съответстват на по-

стиженията на самата наука история, но и на други, чиито понятиен апарат без 
съмнение трябва да познаваме (социология, културология, икономика, религия и 
т.н.). Включените минимум понятия, заложени в учебната програма, не означава 
че ще се откажем от обясняването и на други, които учениците не разбират. Усво-
яването на понятията показва разбиране на смисъла на историческите процеси. В 
тази връзка, работата с концептуалните (интелектуални, мисловни) карти, дадени 
като пример в учебника, ще спомогне за усвояването и разбирането на основните 
понятия, за тяхното прилагане в практиката.

• Уменията: 
Съществена страна в обучението е формирането на умения. В зависимост от 

целите, които си поставяме, ние ще подберем онези методи и технологии, които да 
допринесат именно за формирането на умения и компетентности. Затова и в пред-
ложения учебник са включени модели, които да ни помогнат в тази посока. Кои са 
ключовите компетентности, които трябва да формираме в процеса на обучение по 
история:

– Причинно-следствени връзки 
За да обясним по-ясно процесите, ние трябва да потърсим причините довели до 

дадено историческо събитие. Умението да се извеждат първостепенните причини, 
да се разграничава поводът за дадено събитие, е съществено в обучението по ис-
тория. Така ще очертаем кратките и продължителните периоди, а впоследствие и 
отражението върху други явления. Така например причините 13-те американски 
колонии да поведат борба за независимост се крият в политиката на Обединеното 
кралство: ограничаване на първоначалната относително голяма свобода; забра-
ните в търговията (Навигационен акт) или за колонизиране на териториите отвъд 
Апалачките планини; увеличаване на данъците; липса на представителство в ан-
глийския парламент. Причините могат да се разграничат на: политически, идеоло-
гически, икономически, социални и др. Конкретният повод обаче е Бостънското 
пиене на чай и наложената от Англия блокада. Следствието е последвалата война. 
Всички тези процеси са разположени във времето и пространството и оказват вли-
яние върху последвали процеси и събития със своя пример (Франция).

– Връзката минало – съвременност 
Историята има своя смисъл не за да тъгуваме за минало величие или успехи, а за 
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да извлечем поуките от това минало. Френската революция е ярък пример за това 
как идеите, политическите, икономическите и социалните причини водят до дъл-
бока промяна в обществото. Променя се цялостната политическа система, която 
повлиява с идеите и практиката върху други общества през епохата и по-късно. 
Процесът започнал с революцията продължава дълго, има своите обрати (рестав-
рацията), но в крайна сметка резултатът е налагане на либералните идеи за де-
мократично развитие (чрез разделянето на властите, конституцията като основен 
закон, гражданските права и т.н.).

– Работа с различни по характер исторически източници
Това е част от историческия метод и показва, как историята се променя във вре-

мето. Установяването на историческите факти е само едната страна от процеса, 
другата е тяхната интерпретация. Не е случайно твърдението, че всяко поколение 
има своята история. И все пак, има явления и събития, които са с непреходно 
значение и поставят трайно своя отпечатък върху последвали епохи. Не случайно 
представителите на Ренесанса търсят опора в постиженията на античната култура 
и налагат идеята за човека като център на света. 

През ХХ в. като методологическа основа в историята се наложиха вижданията на 
Школата на Анали. Разбирането, че „всичко е история“ разшири кръга на използвани-
те разнообразни по своя характер източници. В историческото повествование и ана-
лиз се включват различни субекти, участващи в историческия процес. Тези принципи 
са водещи в съвременната историческа наука. Затова днес се опираме както на тради-
ционните исторически извори (писмени документи, предимно с официален характер), 
така и на устната история, киното, телевизията, изображенията – от самата епоха или 
съвременни. Това ни дава освен всичко друго и различните гледни точки, многоперс-
пективността при оценяването на даден исторически процес.

Формирането на уменията за работа с подобни източници е продължителен 
процес: започва с първите стъпки на историческото образование (да кажем в 5. 
клас) и продължава през целия курс на обучение. Уменията за анализ на исто-
рически документ се задълбочават и разширяват: от краткия текст през сравня-
ването на два или повече източника. Затова уменията трябва да се превърнат 
в компетентности – да се прилагат в конкретната практика не само в училище, 
но и в живота. 

– Панацея ли са активните и интерактивни методи
Прилагането на иновативните методи е част от образованието по история. Ос-

новната цел в обучението е самостоятелното търсене, обработка и систематизи-
ране на материала. Изследователските подходи и приложението им в клас засилва 
любопитството, откривателството, креативността, критичното отношение и са-
мостоятелното мислене на учениците. Интерактивните методи променят мястото 
на учителя и ученика в учебния процес. Учителят насочва, координира, съветва, 
подкрепя, но интеракцията (взаимодействието) се осъществява на ниво ученик – 
ученик. Затова и екипната работа тук е особено важна, комуникацията, сътрудни-
чеството и т.н.

Кое е същественото при интерактивното обучение? Основните компо-
ненти се отнасят до:

• „процедурно“ знание („как“ – методи, способности и умения);
• „логическо“ знание („какво“ – факти, концепции, съждения);
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• нагласи (поведение) – отношения, ценности и интереси, които помагат на уче-
ника да реши дали си струва да прави това;

• функционален контекст на знанието – кога и за какво ще се използва (полез-
ност, компетентност);

• социален контекст на знанието – хората учат най-успешно чрез взаимо-
действие с другите; екипност, комуникативност;

• пълноценност на знанието – приложение в реални условия.
Активните и интерактивните подходи в обучението могат да бъдат системати-

зирани така:

Учител

Ученик

Ученик

Ученик

Учител

Ученик

Ученик

Ученик

През последните десетилетия в образованието като цяло се прилагат редица 
методи и технологии, присъщи на бизнеса. Идеята е младият човек да мисли са-
мостоятелно, критично, да формира компетентности, които да му служат в живо-
та. В историческите работилници се съдържат примери за прилагане на различни 
интерактивни методи. За да бъдат прилагани, естествено че самият учител е нужно 
да прояви творчество и фантазия. Педагогическата интеракция е основополагаща 
за ефективното обучение. Тя е естествен процес за осъществяване на личностни 
промени поради задължителната рефлексия, авторефлексия и взимане на реше-
ние в променящи се ситуации. Интерактивността е основен социализиращ модел 
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и отразява демократичната култура на обществото и на образованието. Дадените 
модели и идеи за прилагане на проектния метод, дидактическите игри, дискусия-
та, изследване на проблеми свързани с местната история или родния край, освен 
всичко, разширяват многоперспективността при изучаването на историята. Важен 
елемент е прилагането на емпатията, която можем да открием в дидактическите 
игри, в дебатите и т.н. Макар в историята да не използваме тълкувания като „Как-
во би станало, ако…“, то в обучението съпреживяването дава възможност да се 
даде другата гледна точка и да бъде развивана фантазията на учениците. 

В примерните методически разработки са посочени и други интерактивни мето-
ди като „Шест мислещи шапки“ и „Синквейн“ (петстишие). И двата метода напо-
следък намират приложение в обучението по история с основна цел мотивиране на 
учениците, развиване на тяхното критическо мислене.

„Синквейн“ или петстишие е метод, който цели извеждане на основни характе-
ристики и обобщаване на даден проблем. Той идва от японското хайку, но с успех 
се прилага в обучението по различни дисциплини, включително история. При съз-
даването му може да се работи в екип или самостоятелно. Обикновено видът, в 
който се представя петстишието, е (вижте примерната разработка на урок № 24): 

Съществително (предметът, подложен на анализ)
Прилагателно Прилагателно

Глагол Глагол Глагол
Фраза

Съществително (обобщава)

Като метод „Шест мислещи шапки“ цели да предизвика чрез емоцията самостоя-
телното търсене на решения на даден проблем (вижте примерната разработка на 
урок № 25). Съществуват различни подходи при определяне ролите на всяка шап-
ка, например: бялата – извежда факти, събития; черната – прави конструктивна 
критика; жълтата – критика, но извежда положителните, оптимистичните страни 
на процеса; зелената е символ на творчеството и креативността; червената – на 
емоцията, но и на собствено мнение; синята – ръководи, напътства. Вживяването 
в ролята е важна страна, която прави ученика по-активен, забавлява се и търси 
пътя към истината. Разбира се всичко това постигаме чрез аргументите и използ-
ваните исторически доказателства от епохата. Това може да се постигне през до-
кументите, изображенията или авторския текст в учебника.

Сред положителните страни при използването на интерактивните методи е фа-
ктът, че се стимулира познавателното развитие на учениците, формира се чувство 
за отговорност чрез екипната работа, засилва се желанието за сътрудничество и 
подкрепа, оценяват се собствените личностни качества. Без съмнение при този 
тип взаимодействия и общуване се изявяват лидерските и организаторските ка-
чества на едни, а други осъзнават, че са добри изпълнители. Но в живота не могат 
да бъдат всички лидери, трябват и такива, без които работата винаги ще остава 
недовършена.
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4. Пътят към успеха: 
За постигане на по-високи резултати в работата си с подрастващите, всеки учи-

тел сам ще подбере методите на работа. И все пак, когато съчетаваме различните 
дейности, излизаме от рутината, мотивираме учениците, създаваме благоприятна 
среда за осъществяване на учебния процес. Затова нека не забравяме, че придо-
биването и усвояването на знания, формирането на умения и компетентности се 
осъществява по различни пътища:
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5. Оценяването: крайният резултат
Оценяването е сред трудните проблеми в обучението не само по история. Това 

е процес, чрез който трябва да се постигнат определени цели от различните заин-
тересовани страни и участници в него: 

Участници Оценяване – цели
Учениците • Знание за мястото на своите пости-

жения спрямо изискванията на учебна-
та програма и спрямо постиженията на 
другите

• Мотивация
• Планиране на бъдеща дейност

Учителите • Диагностика 
• Отчет за постигнатите резултати
• Определяне на входящо и изходя-

що ниво
• Констатиране на напредък или за-

труднения
• Усъвършенстване технологията на 

обучение
• Планиране на бъдеща дейност

Родителите • Наблюдение върху постиженията 
на собствените си деца

• Сравнение между амбиции и реал-
ност

• Информираност върху равнището 
на подготовка на класа и ученика

Освен тях обаче тук задължително включваме ръководството на училището, ин-
спектората, МОН, обществеността. В Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване 
на резултатите от обучението на учениците са очертани основните насоки по отно-
шение на видове и начини на оценяване и т.н. (Обн. – ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., 
в сила от 20.09.2016 г.). Самите Стандарти и очаквани резултати за обучението по 
история, определят насоките и рамката за учениковите постижения. Затова в учеб-
ника са включени въпроси, задачи, работилници, които отговарят на заложеното 
в официалните документи и те трябва да бъдат постигнати с помощта на учителя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
ТАБЛИЦА 1. ТАКСОНОМИЯ НА БЛУМ (1956) – УМЕНИЕ ЗА МИСЛЕНЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
РАЗБИРАНЕ ПРИЛОЖЕНИЕ АНАЛИЗ ОЦЕНЯВА *НОВО

СЪЗДАВА/ ТВОРИ/ 
ПРАВИ

ОПИСАНИЕ РАЗПОЗНАВА 
И ВЪЗПРОИЗ-
ВЕЖДА ТРАЙНО 
ЗНАЧИМА ИН-
ФОРМАЦИЯ

УМЕНИЕ ДА 
КОНСТРУИРА 
ЗНАЧЕНИЕ 
ВЪЗ ОСНОВА 
НА УЧЕБНОТО 
СЪДЪРЖАНИЕ, 
КАТО ТЕКСТ 
ИЛИ ОБЯСНЕНИЕ 
НА УЧИТЕЛЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ НА 
ЗНАНИЯ В ПО-
ЗНАТА ИЛИ НОВА 
СИТУАЦИЯ

РАЗЧЛЕНЯВА, РАЗ-
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ТВОРЧЕСКАТА ЗАДАЧА 
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ИНДИКАТОРИ
КЛЮЧОВИ 
ДУМИ

ДИФЕРЕНЦИРА, ПРАВИ, 
ОРГАНИЗИРА,
ОТКРИВА ОСНОВНОТО 
ОТ ВТОРОСТЕПЕННОТО

ДОКАЗВА , ОЦЕНЯВА 
НА БАЗАТА НА ОПРЕ-
ДЕЛЕНИ КРИТЕРИИ  И 
ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЕДИНЯВА ЕЛЕМЕН-
ТИ, ЗА ДА СЪЗДАДЕ 
НЕЩО ЕДИННО И ФУНК-
ЦИОНАЛНО; СЪЗДАВА, 
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ИНДИКАТОРИ
КЛЮЧОВИ 
ДУМИ

ДИФЕРЕНЦИРА, ПРАВИ, 
ОРГАНИЗИРА,
ОТКРИВА ОСНОВНОТО 
ОТ ВТОРОСТЕПЕННОТО

ДОКАЗВА , ОЦЕНЯВА 
НА БАЗАТА НА ОПРЕ-
ДЕЛЕНИ КРИТЕРИИ  И 
ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЕДИНЯВА ЕЛЕМЕН-
ТИ, ЗА ДА СЪЗДАДЕ 
НЕЩО ЕДИННО И ФУНК-
ЦИОНАЛНО; СЪЗДАВА, 
ПЛАНИРА, РЕОРГАНИ-
ЗИРА ЕЛЕМЕНТИТЕ ПО 
НОВ МОДЕЛ И НАЧИН

КАКВО ПРАВИ 
УЧЕНИКЪТ

РАЗПОЗНАВА; 
ОТКРИВА ПО-
ЗНАТ ОБЕКТ, 
ФАКТ, ПРИПОМ-
НЯ СИ

ИНТЕРПРЕТИРА, 
ДАВА ПРИМЕР, 
КЛАСИФИЦИРА

ИЗПЪЛНЯВА, ПРИ-
ЛАГА, 
ИЗПОЛЗВА

РАЗЛИЧАВА, КЛАСИ-
ФИЦИРА, КОМБИНИРА 
СВЪРЗВА ИДЕИ, ФАКТИ, 
ХИПОТЕЗИ, ЯВЛЕНИЯ 
ИЛИ СТРУКТУРИРА 
ЧАСТИ НА ЕДИН ВЪ-
ПРОС ИЛИ ТВЪРДЕНИЕ

СЪЗДАВА, ИНТЕГРИРА, 
КОМБИНИРА НОВИ ЗА 
САМИЯ НЕГО – ИДЕИ, 
ПРОДУКТ, ПЛАН, ОТГО-
ВОР

ОЦЕНЯВА, ЦЕНИ,
КРИТИКУВА ВЪЗ ОСНО-
ВА НА СПЕЦИФИЧНИ 
СТАНДАРТИ И КРИТЕ-
РИИ
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За да можем да прилагаме Стандартите и очакваните резултати, нека имаме 
предвид както Таксономията на Блум, така и модифицираната на Андерсън (виж 
таблица 1 и таблица 2 тук по-горе). Те могат да се използват в цялостната дейност 
на учителя, но са важен ориентир при оценяването: ако ученикът остане на фокто-
логично, възпроизвеждащо ниво, не придобие умения за анализ и осъществяване 
на връзка между проблемите, то той естествено ще има по-ниска оценка. Защото 
задачите, които се разработват, са именно от различен тип: знания – умения – при-
ложение. 

Обучението е многостранен процес. Но в неговата основа стоят учителят и уче-
ниците и взаимодействието между тях. Учебникът е дидактическото средство, кое-
то все още не е намерило своя заместител. Съзнаваме неговата монологичност, но 
основната му функция е да информира, да насочва, да служи като инструмент за 
придобиване на знания и умения, и разбира се подрастващите да разберат промя-
ната и еволюцията в развитието на човека през вековете.
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 Утвърдил
 Директор: .........................................
 (име, фамилия и подпис)
 

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 8. КЛАС
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

УЧЕБНА 201.../201... ГОДИНА

Уроци за нови знания НЗ 30 часа

Практически дейности и упражнения ПДУ 25 часа
Уроци за обобщаване на знания П 4 часа
Уроци за контрол и оценка О 4 часа

Годишен хорариум: 72 часа 
Срочен хорариум: I срок – 36 часа
 II срок – 36 часа

Изготвил: 
 (име и фамилия)
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК:

1.

С
еп

те
мв

ри

3 Особености и 
специфики на 
историческото 
развитие:политика, 
стопанство, кул-
тура 

На-
чален 
прего-

вор

Разбира особеностите на 
феодалното общество; 

Български език: 
Знание за основ-
ните видове устно 
взаимодействие

Беседа
Писмени 

Устна Върху учебното 
съдържание от 
7. клас

2. 3 Политически, сто-
пански, социални 
промени на българ-
ското общество и 
държава

На-
чален 
прего-

вор 

Познава основни паметници 
от българските земи

Чужди  ези-
ци Отношение 
към културното 
многообразие и 
междукултурното 
общуване.

Беседа Устна
Писмена 

Върху учебното 
съдържание от 
7. клас

3. 4 Входно ниво КО Познава основни държав-
ни институции и техните 
функции.
Разграничава видовете 
власти.
Установява синхронност или 
асинхронност между събития 
и личности.
Описва и обяснява стопан-
ски, политически и духовни 
промени по зададени пока-
затели

Работа с разноо-
бразни източници 
на  информация: 
исторически спра-
вочници, интер-
нет, художествена 
литература.

Български език:
Използва знания 
и развива уме-
ния за работа с 
различни видове 
текст; изготвяне 
на разширен план, 
съобщение.
Чрез цялото обу-
чение по история 
развива:
– Техниките на 
четене.
– Писмената кул-
тура на учениците, 
а чрез използвани-
те понятия обога-
тява и езиковата 
им култура.

Тест с 
отворени 
въпроси

Писмен тест Върху учебното 
съдържание от 
7. клас

4 4 Ориентирите в 
историята

УПД Работи с линия на времето, 
историческата карта; Разби-
ра ролята на личността

Затвърждава ос-
новни техники на 
историята Истори-
ческа карта
Линия на времето
Характеристика 

Математика: 
Развива умения 
за изчисляване, 
работейки с линия 
на времет

Мозъчна 
атака
Беседа

Устно
Писмено – 
Тест

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации  за 8. клас
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК:

1.

С
еп

те
мв

ри

3 Особености и 
специфики на 
историческото 
развитие:политика, 
стопанство, кул-
тура 

На-
чален 
прего-

вор

Разбира особеностите на 
феодалното общество; 

Български език: 
Знание за основ-
ните видове устно 
взаимодействие

Беседа
Писмени 

Устна Върху учебното 
съдържание от 
7. клас

2. 3 Политически, сто-
пански, социални 
промени на българ-
ското общество и 
държава

На-
чален 
прего-

вор 

Познава основни паметници 
от българските земи

Чужди  ези-
ци Отношение 
към културното 
многообразие и 
междукултурното 
общуване.

Беседа Устна
Писмена 

Върху учебното 
съдържание от 
7. клас

3. 4 Входно ниво КО Познава основни държав-
ни институции и техните 
функции.
Разграничава видовете 
власти.
Установява синхронност или 
асинхронност между събития 
и личности.
Описва и обяснява стопан-
ски, политически и духовни 
промени по зададени пока-
затели

Работа с разноо-
бразни източници 
на  информация: 
исторически спра-
вочници, интер-
нет, художествена 
литература.

Български език:
Използва знания 
и развива уме-
ния за работа с 
различни видове 
текст; изготвяне 
на разширен план, 
съобщение.
Чрез цялото обу-
чение по история 
развива:
– Техниките на 
четене.
– Писмената кул-
тура на учениците, 
а чрез използвани-
те понятия обога-
тява и езиковата 
им култура.

Тест с 
отворени 
въпроси

Писмен тест Върху учебното 
съдържание от 
7. клас

4 4 Ориентирите в 
историята

УПД Работи с линия на времето, 
историческата карта; Разби-
ра ролята на личността

Затвърждава ос-
новни техники на 
историята Истори-
ческа карта
Линия на времето
Характеристика 

Математика: 
Развива умения 
за изчисляване, 
работейки с линия 
на времет

Мозъчна 
атака
Беседа

Устно
Писмено – 
Тест

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации  за 8. клас
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.

О
кт

ом
вр

и

1 Увод в Новото 
време

НЗ Използва хронологични и 
пространствени ориентири 
при определяне на епохата 
на Новото време.
Посочва мястото на българи-
те в историческите процеси 
на епохата

Ново време
Модерна 
епоха

Разбира разликата 
между хронология 
и периодизация

Български език: 
Отношение на 
предразположе-
ност към критичен 
и конструктивен 
диалог

Беседа
Историче-
ска карта
Линия на 
времето

Устни Учебник по ис-
тория и цивили-
зации  за 8. клас;

6. 1 Новият човек НЗ Представя основни идеи на 
Новия човек (хуманизъм, 
индивидуализъм).

Хуманизъм
Индивидуа-
лизъм  

Участие в ролеви 
и симулативни 
игри.

ИКТ: 
Критично отноше-
ние към наличната  
информация и от-
говорно ползване  
на интерактивните 
медии

Беседа 
Сравнител-
на таблица
Предвари-
телна под-
готовка на 
есе на тема: 
„Градският 
въздух е 
свободен“.

Устни 
Писмени – оп-
исание личност

Учебник по 
история и циви-
лизации  за 8.  
клас;
Историческа 
карта
Презентация 

7. 2 Ренесансова кул-
тура 

НЗ Свързва представители на Ре-
несанса с техни произведения

Ренесанс Участие в дис-
кусии по важни 
исторически теми.

Изобразително 
изкуство: Раз-
вива умения за 
наблюдение на 
произведение на 
изобразителното 
изкуство и съставя-
не на описание по 
картина

Мозъчна 
атака
Беседа
Работа в 
екип 

Устно: разпоз-
наване, описа-
ние и сравне-
ние на образци 
на изкуството  

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации  за 8. клас
Синхронна 
таблица
Презентация
Електронен учеб-
ник – ресурси

8. 2 Как да оценява-
ме произведение 
на ренесансовото 
изкуство

УПД Извлича и интерпретира 
информация от изображения: 
живопис, скулптура, архи-
тектура

Перспек-
тива 
Пиета 

Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване

Изобразително 
изкуство: Развива 
умения за извлича-
не на информация 
от произведения на 
изкуството

Прак-
тически 
дейности 

Устно; практи-
чески 

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Презентация
Електронен учеб-
ник – ресурси

9. 3 Начало на ВГО НЗ Обяснява причини и после-
дици от Великите географски 
открития

Нов свят
Конкиста-
дори  

Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване.

География и ико-
номика: Развива 
умения за работа 
с географска/исто-
рическа карта.

Беседа
Работа по 
групи
Кратък 
филм-съ-
пътстващи 
въпроси

Устно
Попълване 
таблица
Извличане 
информация от 
филма

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Исторически 
атлас
Филм от 
Youtube
Електронен учеб-
ник – ресурси
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Хуманизъм
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есе на тема: 
„Градският 
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тура 

НЗ Свързва представители на Ре-
несанса с техни произведения

Ренесанс Участие в дис-
кусии по важни 
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Изобразително 
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наблюдение на 
произведение на 
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не на описание по 
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Електронен учеб-
ник – ресурси

8. 2 Как да оценява-
ме произведение 
на ренесансовото 
изкуство

УПД Извлича и интерпретира 
информация от изображения: 
живопис, скулптура, архи-
тектура

Перспек-
тива 
Пиета 

Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване

Изобразително 
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чески 
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9. 3 Начало на ВГО НЗ Обяснява причини и после-
дици от Великите географски 
открития

Нов свят
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проучване.

География и ико-
номика: Развива 
умения за работа 
с географска/исто-
рическа карта.

Беседа
Работа по 
групи
Кратък 
филм-съ-
пътстващи 
въпроси

Устно
Попълване 
таблица
Извличане 
информация от 
филма

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Исторически 
атлас
Филм от 
Youtube
Електронен учеб-
ник – ресурси
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10

О
кт

ом
вр

и

3 ВГО и тяхното 
значение

Прилага хронологични и 
пространствени ориентири 
при обяснение на териториал-
ни и  обществени промени;
Представя различия в начини-
те на живот, в религиозните 
вярвания и в ценностите на 
отделни общества.

Каравела Изработване на 
мултимедийни 
презентации.

География и ико-
номика: Изграж-
да разбиране за 
единство на околна 
среда, бит и всеки-
дневие на хората

Беседа
Сравнител-
на таблица
Презента-
ция

Устно 
Писмено 

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Исторически 
атлас
Електронен 
учебник – ре-
сурси

11. 4 Как да работим с 
историческа карта 

УПД Извлича и интерпретира 
информация от карти

Участие в раз-
работване на 
конкретни учебни 
проекти.

География и ико-
номика: Развива 
умения за работа 
с географска/исто-
рическа карта

Беседа
Презента-
ция – видо-
ве карти

Устно 
Писмено

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Исторически 
атлас
Презентация
Електронен 
учебник – ре-
сурси

12. 4 Новата икономика НЗ Открива причини и последици 
от преместването на стопан-
ския център на Европа

Участие в раз-
работване на 
конкретни учебни 
проекти – таблици, 
схеми.

Чужди езици: 
Отношение към 
културното 
многообразие и 
междукултурното 
общуване.

Схеми, 
таблици, из-
ображения

Устно Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Презентация
Електронен 
учебник – ре-
сурси

13. 5 Всекидневието в 
началото на Новото 
време

КУ Обяснява социални и иконо-
мически последици от откри-
тия в областта на науката и 
техниката.

Работа с разноо-
бразни източници 
на информация: 
исторически спра-
вочници, интернет, 
художествена 
литература.

ИКТ:
Умения да се 
използват инстру-
менти за създаване 
и представяне на 
информация

Беседа 
Презента-
ция

Устно
Писмено
Оценяване 
работата на 
екипите

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Презентация
Схема
Електронен 
учебник – ре-
сурси

14. 5 Реформацията в 
Европа 

НЗ Разпознава идеите на Ре-
формацията чрез различни 
исторически източници. 
Представя идеите на Мартин 
Лутер

Реформация
индулген-
ция  протес-
тантство 
пуритани

Работа с разноо-
бразни източници 
на информация:
Екипна работа: 
лутерани; калви-
нисти; англикани

Български език:
Умение за кри-
тическо четене и 
писане.

Беседа 
Презента-
ция

Устно Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Исторически 
атлас
Презентация
Схема
Електронен учеб-
ник – ресурси
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10

О
кт

ом
вр

и

3 ВГО и тяхното 
значение

Прилага хронологични и 
пространствени ориентири 
при обяснение на териториал-
ни и  обществени промени;
Представя различия в начини-
те на живот, в религиозните 
вярвания и в ценностите на 
отделни общества.

Каравела Изработване на 
мултимедийни 
презентации.

География и ико-
номика: Изграж-
да разбиране за 
единство на околна 
среда, бит и всеки-
дневие на хората

Беседа
Сравнител-
на таблица
Презента-
ция

Устно 
Писмено 

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Исторически 
атлас
Електронен 
учебник – ре-
сурси

11. 4 Как да работим с 
историческа карта 

УПД Извлича и интерпретира 
информация от карти

Участие в раз-
работване на 
конкретни учебни 
проекти.

География и ико-
номика: Развива 
умения за работа 
с географска/исто-
рическа карта

Беседа
Презента-
ция – видо-
ве карти

Устно 
Писмено

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Исторически 
атлас
Презентация
Електронен 
учебник – ре-
сурси

12. 4 Новата икономика НЗ Открива причини и последици 
от преместването на стопан-
ския център на Европа

Участие в раз-
работване на 
конкретни учебни 
проекти – таблици, 
схеми.

Чужди езици: 
Отношение към 
културното 
многообразие и 
междукултурното 
общуване.

Схеми, 
таблици, из-
ображения

Устно Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Презентация
Електронен 
учебник – ре-
сурси

13. 5 Всекидневието в 
началото на Новото 
време

КУ Обяснява социални и иконо-
мически последици от откри-
тия в областта на науката и 
техниката.

Работа с разноо-
бразни източници 
на информация: 
исторически спра-
вочници, интернет, 
художествена 
литература.

ИКТ:
Умения да се 
използват инстру-
менти за създаване 
и представяне на 
информация

Беседа 
Презента-
ция

Устно
Писмено
Оценяване 
работата на 
екипите

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Презентация
Схема
Електронен 
учебник – ре-
сурси

14. 5 Реформацията в 
Европа 

НЗ Разпознава идеите на Ре-
формацията чрез различни 
исторически източници. 
Представя идеите на Мартин 
Лутер

Реформация
индулген-
ция  протес-
тантство 
пуритани

Работа с разноо-
бразни източници 
на информация:
Екипна работа: 
лутерани; калви-
нисти; англикани

Български език:
Умение за кри-
тическо четене и 
писане.

Беседа 
Презента-
ция

Устно Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Исторически 
атлас
Презентация
Схема
Електронен учеб-
ник – ресурси
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
15.

Н
ое

мв
ри

1 Католическата кон-
трареформация и 
религиозните войни

КУ Извлича и интерпретира 
информация отписменидоку-
менти, карти, изображения, 
схеми, диаграми
Открива причини и после-
дици от религиозните войни 
в Европа (Франция, Англия, 
Свещена Римска империя).

Контраре-
формация 
йезуити

Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване.

Български език:
Отношение на 
предразположе-
ност към критичен 
и конструктивен 
диалог

Беседа 
Презента-
ция
Работа със 
спавнителна 
таблица

Устно Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Исторически 
атлас
Презентация
Схема
Сравнителна 
таблица
Електронен 
учебник – ре-
сурси

16. 1 Анализ и коментар 
на исторически 
текст

УПД Извлича и интерпретира 
информация от писмени 
документи Проявява критично 
отношение при работа с раз-
лични исторически източници

Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване

Български език:
Умение за кри-
тическо четене и 
писане.

Беседа
Текстови 
методи
Писмени 
методи – 
анализира 
по опорни 
въпроси
Практи-
чески мето-
ди – сравня-
ване на два 
документа

Устно
Писмено 

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Христоматия на 
Новото време
Информация от 
интернет 

17. 2 Англия между 
короната и парла-
мента 

НЗ Описва установяването на 
парламентарната монархия в 
Англия 
Описва основни политически 
възгледи и модели на упра-
вление

парла-
ментарна 
монархия

Участие в дис-
кусии по важни 
исторически теми

Български език : 
Формира отноше-
ние към етичните 
кодекси и кодекси 
на поведение, 
общоприети в 
различните обще-
ства и обществени 
среди. 

Устни: 
Анализ и 
сравняване 
на докумен-
ти
Оценяване 
на исто-
рическа 
личност

Устно 
Писмено

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации  за 8.  клас
Христоматия на 
Новото време
Исторически 
атлас
Информация от 
интернет 
Допълнителна 
информация: 
www.history.
com/topics/
british-history/
oliver-cromwell



29

№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
15.

Н
ое

мв
ри

1 Католическата кон-
трареформация и 
религиозните войни

КУ Извлича и интерпретира 
информация отписменидоку-
менти, карти, изображения, 
схеми, диаграми
Открива причини и после-
дици от религиозните войни 
в Европа (Франция, Англия, 
Свещена Римска империя).

Контраре-
формация 
йезуити

Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване.

Български език:
Отношение на 
предразположе-
ност към критичен 
и конструктивен 
диалог

Беседа 
Презента-
ция
Работа със 
спавнителна 
таблица

Устно Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Исторически 
атлас
Презентация
Схема
Сравнителна 
таблица
Електронен 
учебник – ре-
сурси

16. 1 Анализ и коментар 
на исторически 
текст

УПД Извлича и интерпретира 
информация от писмени 
документи Проявява критично 
отношение при работа с раз-
лични исторически източници

Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване

Български език:
Умение за кри-
тическо четене и 
писане.

Беседа
Текстови 
методи
Писмени 
методи – 
анализира 
по опорни 
въпроси
Практи-
чески мето-
ди – сравня-
ване на два 
документа

Устно
Писмено 

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Христоматия на 
Новото време
Информация от 
интернет 

17. 2 Англия между 
короната и парла-
мента 

НЗ Описва установяването на 
парламентарната монархия в 
Англия 
Описва основни политически 
възгледи и модели на упра-
вление

парла-
ментарна 
монархия

Участие в дис-
кусии по важни 
исторически теми

Български език : 
Формира отноше-
ние към етичните 
кодекси и кодекси 
на поведение, 
общоприети в 
различните обще-
ства и обществени 
среди. 

Устни: 
Анализ и 
сравняване 
на докумен-
ти
Оценяване 
на исто-
рическа 
личност

Устно 
Писмено

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации  за 8.  клас
Христоматия на 
Новото време
Исторически 
атлас
Информация от 
интернет 
Допълнителна 
информация: 
www.history.
com/topics/
british-history/
oliver-cromwell
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
18.

Н
ое

мв
ри

3 Франция на Краля 
– слънце 

НЗ Представя политическата 
система на френския абсо-
лютизъм. 
Описва животът във Версай 
по времето на Луи XIV.

Абсолюти-
зъм
мерканти-
лизъм

Участие в ролеви 
и симулативни 
игри. Изработване 
на мултимедийни 
презентации

Български език: 
Формира отноше-
ние към етичните 
кодекси и кодекси 
на поведение, 
общоприети в 
различните обще-
ства и обществени 
среди. 

Устни, 
текстови, 
нагледни 
Презента-
ция
Схема 

Устно
Писмено 

Учебник по 
история и 
цивилизации за 
8. клас – изобра-
женията на Луи 
ХІV, символи на 
властта
Христоматия на 
Новото време
Исторически 
атлас
Информация от 
интернет

19. 3 Как да направим 
схема или концеп-
туална карта 

УПД Проявява критично отноше-
ние при работа с различни 
исторически източници

Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване

Природни науки: 
Умение да се раз-
познават основ-
ните характерис-
тики на научното 
търсене и умение 
да се съобщават 
заключенията и 
разсъжденията, 
които довеждат до 
тях.

Текстови
ИКТ 
Презента-
ция

Устни
Практически

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас 
ИКТ 
Информация от 
интернет

20. 4 Русия на Петър І НЗ Представя реформите на 
Петър I Велики в Русия.
Открива причини и последи-
ци.и попълва таблица

Участие в дис-
кусии по важни 
исторически теми.

География и иконо-
мика:
Ориентиране в 
динамично проме-
нящите се граници 
на европейските 
държави

Текстови
Работа в 
екип
Попълване 
на таблица/
концепту-
ална карта 
Мозъчна 
атака

Устни Учебник по ис-
тория и цивили-
зации  за 8.  клас 
Историческа 
карта/атлас
ИКТ 
Информация от 
интернет
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
18.

Н
ое

мв
ри

3 Франция на Краля 
– слънце 

НЗ Представя политическата 
система на френския абсо-
лютизъм. 
Описва животът във Версай 
по времето на Луи XIV.

Абсолюти-
зъм
мерканти-
лизъм

Участие в ролеви 
и симулативни 
игри. Изработване 
на мултимедийни 
презентации

Български език: 
Формира отноше-
ние към етичните 
кодекси и кодекси 
на поведение, 
общоприети в 
различните обще-
ства и обществени 
среди. 

Устни, 
текстови, 
нагледни 
Презента-
ция
Схема 

Устно
Писмено 

Учебник по 
история и 
цивилизации за 
8. клас – изобра-
женията на Луи 
ХІV, символи на 
властта
Христоматия на 
Новото време
Исторически 
атлас
Информация от 
интернет

19. 3 Как да направим 
схема или концеп-
туална карта 

УПД Проявява критично отноше-
ние при работа с различни 
исторически източници

Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване

Природни науки: 
Умение да се раз-
познават основ-
ните характерис-
тики на научното 
търсене и умение 
да се съобщават 
заключенията и 
разсъжденията, 
които довеждат до 
тях.

Текстови
ИКТ 
Презента-
ция

Устни
Практически

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас 
ИКТ 
Информация от 
интернет

20. 4 Русия на Петър І НЗ Представя реформите на 
Петър I Велики в Русия.
Открива причини и последи-
ци.и попълва таблица

Участие в дис-
кусии по важни 
исторически теми.

География и иконо-
мика:
Ориентиране в 
динамично проме-
нящите се граници 
на европейските 
държави

Текстови
Работа в 
екип
Попълване 
на таблица/
концепту-
ална карта 
Мозъчна 
атака

Устни Учебник по ис-
тория и цивили-
зации  за 8.  клас 
Историческа 
карта/атлас
ИКТ 
Информация от 
интернет
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
21.

Н
ое

мв
ри

4 Османската импе-
рия през ХVІІ.

НЗ Проявява критично отноше-
ние при работа с различни 
исторически източници 

Участие в дис-
кусии по важни 
исторически теми.

Български език 
Отношение на 
предразположе-
ност към критичен 
и конструктивен 
диалог

Устни, 
текстови, 
нагледни 
Презента-
ция
Схема

Устно
Практически  
умения

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас 
Историческа 
карта/атлас
ИКТ 
Информация от 
интернет
М. Тодорова, 
Подбрани изво-
ри за историята 
на балканските 
народи (ХV-ХІХ 
в.). С., 2008

22. 5 Балканските на-
роди под османска 
власт ХVІ-ХVІІ в.

НЗ Обяснява връзката между 
балканските антиосмански  
въстания и войните на евро-
пейските държави с Осман-
ската империя

Участие в ролеви 
и симулативни 
игри. Изработване 
на хронологични 
таблици, линии на 
времето.

Философия:
Умение да оценява 
собствената си 
работа, както и да 
търси съвети
и подкрепа, когато 
е необходимо.
Отношение на по-
ложителна нагласа,  
която включва 
мотивацията и 
увереността да 
се постоянства и 
успява в ученето в 
хода на човешкия 
живот

Текстови
Работа в 
екип
Попълване 
на таблица/
концепту-
ална карта 
Мозъчна 
атака

Устно
Практически  
умения

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас 
Исторически 
атлас
ИКТ 
Информация от 
интернет
М. Тодорова, 
Подбрани изво-
ри за историята 
на балканските 
народи (ХV-ХІХ 
в.). С., 2008
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
21.

Н
ое

мв
ри

4 Османската импе-
рия през ХVІІ.

НЗ Проявява критично отноше-
ние при работа с различни 
исторически източници 

Участие в дис-
кусии по важни 
исторически теми.

Български език 
Отношение на 
предразположе-
ност към критичен 
и конструктивен 
диалог

Устни, 
текстови, 
нагледни 
Презента-
ция
Схема

Устно
Практически  
умения

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас 
Историческа 
карта/атлас
ИКТ 
Информация от 
интернет
М. Тодорова, 
Подбрани изво-
ри за историята 
на балканските 
народи (ХV-ХІХ 
в.). С., 2008

22. 5 Балканските на-
роди под османска 
власт ХVІ-ХVІІ в.

НЗ Обяснява връзката между 
балканските антиосмански  
въстания и войните на евро-
пейските държави с Осман-
ската империя

Участие в ролеви 
и симулативни 
игри. Изработване 
на хронологични 
таблици, линии на 
времето.

Философия:
Умение да оценява 
собствената си 
работа, както и да 
търси съвети
и подкрепа, когато 
е необходимо.
Отношение на по-
ложителна нагласа,  
която включва 
мотивацията и 
увереността да 
се постоянства и 
успява в ученето в 
хода на човешкия 
живот

Текстови
Работа в 
екип
Попълване 
на таблица/
концепту-
ална карта 
Мозъчна 
атака

Устно
Практически  
умения

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас 
Исторически 
атлас
ИКТ 
Информация от 
интернет
М. Тодорова, 
Подбрани изво-
ри за историята 
на балканските 
народи (ХV-ХІХ 
в.). С., 2008
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
23.

Н
ое

мв
ри

5 Големите сражения 
през Новото време

УПД Търси, подбира и обработва 
информация с помощта на 
ИКТ по зададени показатели. 
Извлича и интерпретираин-
формация отписменидоку-
менти, карти, изображения, 
схеми, диаграми

Изработване на 
мултимедийни 
презентации.
Участие в раз-
работване на 
конкретни учебни 
проекти

ИКТ
Знание за основни  
компютърни про-
грами за обработка 
на бази данни. Уме-
ния да се използват 
инструменти за съз-
даване и представя-
не на информация. 
Критично отноше-
ние към наличната 
информация и 
отговорно ползване  
на интерактивните 
медии

Прак-
тически 
методи
Прилагане 
на ИКТ 

Практически Работа с ИКТ и 
Интернет
Исторически 
атлас

24. 1 Ренесанс и общест-
вено-политическо 
развитие през ХVІ-
ХVІІ в.

УО Открива връзката между 
политически, стопански, 
идейни и социални промени. 
Описва основни политиче-
ски възгледи и модели на 
управление

Участие в дис-
кусии по важни 
исторически теми
Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване.

Български език 
Знание за основ-
ните видове устно 
взаимодействие. 
Умение за кри-
тическо четене и 
писане.

Дискусия
Екипна 
дейност 
Решаване на 
казуси 

Устно
Писмено 

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас 
ИКТ 
Информация от 
интернет

25.

Д
ек

ем
вр

и

1 Ренесанс и общест-
вено-политическо 
развитие през ХVІ-
ХVІІ в.
Преговор на раздел

ПУ Подбира и използва основни 
понятия при описание и срав-
нение на исторически събития 
и процеси.  Прилага хроно-
логични и пространствени 
ориентири при обяснение на 
териториални и  обществени 
промени.  Открива причини и 
последици.

Работа с разноо-
бразни източници 
на информация: 
исторически 
справочници, ин-
тернет, художест-
вена литература. 
Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване. Учас-
тие в разработва-
не на конкретни 
учебни проекти.

Чужди езици:
Чрез използваните 
понятия от чужд 
произход обога-
тява езиковата си 
култура..

Дискусия Устно 
Писмено 

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас 
ИКТ 
Информация от 
интернет
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
23.

Н
ое

мв
ри

5 Големите сражения 
през Новото време

УПД Търси, подбира и обработва 
информация с помощта на 
ИКТ по зададени показатели. 
Извлича и интерпретираин-
формация отписменидоку-
менти, карти, изображения, 
схеми, диаграми

Изработване на 
мултимедийни 
презентации.
Участие в раз-
работване на 
конкретни учебни 
проекти

ИКТ
Знание за основни  
компютърни про-
грами за обработка 
на бази данни. Уме-
ния да се използват 
инструменти за съз-
даване и представя-
не на информация. 
Критично отноше-
ние към наличната 
информация и 
отговорно ползване  
на интерактивните 
медии

Прак-
тически 
методи
Прилагане 
на ИКТ 

Практически Работа с ИКТ и 
Интернет
Исторически 
атлас

24. 1 Ренесанс и общест-
вено-политическо 
развитие през ХVІ-
ХVІІ в.

УО Открива връзката между 
политически, стопански, 
идейни и социални промени. 
Описва основни политиче-
ски възгледи и модели на 
управление

Участие в дис-
кусии по важни 
исторически теми
Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване.

Български език 
Знание за основ-
ните видове устно 
взаимодействие. 
Умение за кри-
тическо четене и 
писане.

Дискусия
Екипна 
дейност 
Решаване на 
казуси 

Устно
Писмено 

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас 
ИКТ 
Информация от 
интернет

25.

Д
ек

ем
вр

и

1 Ренесанс и общест-
вено-политическо 
развитие през ХVІ-
ХVІІ в.
Преговор на раздел

ПУ Подбира и използва основни 
понятия при описание и срав-
нение на исторически събития 
и процеси.  Прилага хроно-
логични и пространствени 
ориентири при обяснение на 
териториални и  обществени 
промени.  Открива причини и 
последици.

Работа с разноо-
бразни източници 
на информация: 
исторически 
справочници, ин-
тернет, художест-
вена литература. 
Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване. Учас-
тие в разработва-
не на конкретни 
учебни проекти.

Чужди езици:
Чрез използваните 
понятия от чужд 
произход обога-
тява езиковата си 
култура..

Дискусия Устно 
Писмено 

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас 
ИКТ 
Информация от 
интернет
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
26.

Д
ек

ем
вр

и

2 Проверка на знания КО Открива връзката между 
политически, стопански, 
идейни и социални промени
Оценява идеи и действия на 
личности в историята

Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване.
Участие в раз-
работване на 
конкретни учебни 
проекти.

Чужди езици
Отношение към 
културното 
многообразие и 
междукултурното 
общуване

Тест 
Презента-
ции

Устно 
Писмено

Върху учебно 
съдържание от І 
Раздел 
Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас 

27. 2 Просвещението НЗ Разбира основни характерис-
тики на Просвещението
Свързва основни предста-
вители на Просвещението 
(Джон Лок,
Волтер, Монтескьо, Русо) с 
техните идеи

Просвеще-
ние

Изработване на 
хронологични 
таблици, линии на 
времето.
Участие в дис-
кусии по важни 
исторически теми.

Български език: 
Умение за кри-
тическо четене и 
писане

Устни,
Текстови,
Нагледни
Беседа
Дискусия
Презента-
ция – лично-
сти и идеи
Попълване 
на таблица

Устно 
Писмено

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации  за 8.  клас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Презентация

28. 3 Просветеният абсо-
лютизъм

КУ Описва особености на 
просветения абсолютизъм 
(Мария Терезия, Фридрих II, 
Екатерина II).

Просветен 
абсолюти-
зъм

Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване.
Участие в раз-
работване на 
конкретни учебни 
проекти.

Чужди езици
Отношение към 
културното 
многообразие и 
междукултурното 
общуване

Устни,
Текстови,
Нагледни
Беседа
Дискусия
Презентация 
– личности и 
идеи
Попълване 
на концепту-
ална карта 

Оценка домаш-
но (есе):
„Енциклопе-
дията – интер-
нета на ХVІІІ 
в? Кой и как 
се възползва 
от достъпа до 
нея?“ 

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации  за 8.  клас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Концептуална 
карта

29. 3 Да направим родо-
словно дърво 

УПД Подбира и използва основ-
ни понятия при описание и 
сравнение на исторически 
събития и процеси.
Търси, подбира и обработва 
информация с помощта на 
ИКТ по зададени показатели.

Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване.
Участие в раз-
работване на 
конкретни учебни 
проекти

ИКТ
Умения да се 
използват инстру-
менти за създаване 
и представяне на 
информация.
Критично отноше-
ние към наличната  
информация и от-
говорно ползване  
на интерактивните 
медии.

Устни,
Текстови,
Нагледни
Беседа
Дискусия
Презента-
ция – лично-
сти и идеи
Попъл-
ване на 
родословно 
дърво

Оценяване 
на проекти 
(презентации, 
постер)

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
ИК източници
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
26.

Д
ек

ем
вр

и

2 Проверка на знания КО Открива връзката между 
политически, стопански, 
идейни и социални промени
Оценява идеи и действия на 
личности в историята

Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване.
Участие в раз-
работване на 
конкретни учебни 
проекти.

Чужди езици
Отношение към 
културното 
многообразие и 
междукултурното 
общуване

Тест 
Презента-
ции

Устно 
Писмено

Върху учебно 
съдържание от І 
Раздел 
Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас 

27. 2 Просвещението НЗ Разбира основни характерис-
тики на Просвещението
Свързва основни предста-
вители на Просвещението 
(Джон Лок,
Волтер, Монтескьо, Русо) с 
техните идеи

Просвеще-
ние

Изработване на 
хронологични 
таблици, линии на 
времето.
Участие в дис-
кусии по важни 
исторически теми.

Български език: 
Умение за кри-
тическо четене и 
писане

Устни,
Текстови,
Нагледни
Беседа
Дискусия
Презента-
ция – лично-
сти и идеи
Попълване 
на таблица

Устно 
Писмено

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации  за 8.  клас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Презентация

28. 3 Просветеният абсо-
лютизъм

КУ Описва особености на 
просветения абсолютизъм 
(Мария Терезия, Фридрих II, 
Екатерина II).

Просветен 
абсолюти-
зъм

Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване.
Участие в раз-
работване на 
конкретни учебни 
проекти.

Чужди езици
Отношение към 
културното 
многообразие и 
междукултурното 
общуване

Устни,
Текстови,
Нагледни
Беседа
Дискусия
Презентация 
– личности и 
идеи
Попълване 
на концепту-
ална карта 

Оценка домаш-
но (есе):
„Енциклопе-
дията – интер-
нета на ХVІІІ 
в? Кой и как 
се възползва 
от достъпа до 
нея?“ 

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации  за 8.  клас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Концептуална 
карта

29. 3 Да направим родо-
словно дърво 

УПД Подбира и използва основ-
ни понятия при описание и 
сравнение на исторически 
събития и процеси.
Търси, подбира и обработва 
информация с помощта на 
ИКТ по зададени показатели.

Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване.
Участие в раз-
работване на 
конкретни учебни 
проекти

ИКТ
Умения да се 
използват инстру-
менти за създаване 
и представяне на 
информация.
Критично отноше-
ние към наличната  
информация и от-
говорно ползване  
на интерактивните 
медии.

Устни,
Текстови,
Нагледни
Беседа
Дискусия
Презента-
ция – лично-
сти и идеи
Попъл-
ване на 
родословно 
дърво

Оценяване 
на проекти 
(презентации, 
постер)

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
ИК източници
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
30.

Я
ну

ар
и

2 Създаване на САЩ НЗ Открива идеи на Просвеще-
нието, залегнали в основата 
на Декларацията за незави-
симост и Декларацията за 
правата на човека и граж-
данина Посочва причини 
и последици от Войната за 
независимост на САЩ.
Описва възникване и дей-
ност на различни институции

президент-
ска репу-
блика

Участие в дис-
кусии по важни 
исторически теми.
Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване

Чужди езици
Отношение към 
културното 
многообразие и 
междукултурното 
общуване
География и ико-
номика:
Изгражда разбира-
не за единство на 
околна среда, бит 
и всекидневие на 
хората

Устни,
Текстови,
Нагледни
Беседа
Дискусия
Презента-
ция – лично-
сти и идеи
Попълване 
на таблица/
схема

Устно
Писмено

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации  за 8.  клас
Исторически 
атлас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Презентация

31. 2 Френската револю-
ция. Установяване 
на конституционна 
монархия.

НЗ Описва развитието на права-
та и свободите на гражданите 
в различните общества.
Посочва причини и последи-
ци от Френската революция
(1789 г.)
Открива идеи на Просвеще-
нието, залегнали в основата 
на Декларацията за незави-
симост и Декларацията за 
правата на човека и гражда-
нина

Участие в дис-
кусии по важни 
исторически теми.
Работа с разноо-
бразни източници 
на информация: 
исторически спра-
вочници, интернет, 
художествена 
литература.
Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване

Чужди езици:
Чрез използваните 
понятия от чужд 
произход обогатя-
ва езиковата
си култура.
Отношение към 
културното 
многообразие и 
междукултурното 
общуване

Устни
Текстови 
Нагледни 
– презента-
ция, схема, 
таблица

Устно 
Писмено 

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации  за 8.  клас
Исторически 
атлас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Презентация
Схема за попъл-
ване 

32. 3 Френската револю-
ция. Републиката и 
режимът на терор

НЗ Описва основни политиче-
ски възгледи и модели на 
управление
Посочва причини и последи-
ци от Френската революция
(1789 г.)

Директорат
Терор 

Участие в дис-
кусии по важни 
исторически теми.
Работа с разноо-
бразни източници 
на информация: 
исторически спра-
вочници, интернет, 
художествена 
литература.
Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване

ИКТ:
Умения да се 
използват инстру-
менти за създаване 
и представяне на 
информация.
Критично отноше-
ние към наличната  
информация и от-
говорно ползване  
на интерактивните 
медии.

Устни – 
Беседа, 
Дискусия
Текстови 
– работа с 
документи  
Нагледни 
– презента-
ция, схема, 
таблица

Устно 
Писмено 

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации  за 8.  клас
Исторически 
атлас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Презентация
Схема за попъл-
ване
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
30.

Я
ну

ар
и

2 Създаване на САЩ НЗ Открива идеи на Просвеще-
нието, залегнали в основата 
на Декларацията за незави-
симост и Декларацията за 
правата на човека и граж-
данина Посочва причини 
и последици от Войната за 
независимост на САЩ.
Описва възникване и дей-
ност на различни институции

президент-
ска репу-
блика

Участие в дис-
кусии по важни 
исторически теми.
Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване

Чужди езици
Отношение към 
културното 
многообразие и 
междукултурното 
общуване
География и ико-
номика:
Изгражда разбира-
не за единство на 
околна среда, бит 
и всекидневие на 
хората

Устни,
Текстови,
Нагледни
Беседа
Дискусия
Презента-
ция – лично-
сти и идеи
Попълване 
на таблица/
схема

Устно
Писмено

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации  за 8.  клас
Исторически 
атлас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Презентация

31. 2 Френската револю-
ция. Установяване 
на конституционна 
монархия.

НЗ Описва развитието на права-
та и свободите на гражданите 
в различните общества.
Посочва причини и последи-
ци от Френската революция
(1789 г.)
Открива идеи на Просвеще-
нието, залегнали в основата 
на Декларацията за незави-
симост и Декларацията за 
правата на човека и гражда-
нина

Участие в дис-
кусии по важни 
исторически теми.
Работа с разноо-
бразни източници 
на информация: 
исторически спра-
вочници, интернет, 
художествена 
литература.
Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване

Чужди езици:
Чрез използваните 
понятия от чужд 
произход обогатя-
ва езиковата
си култура.
Отношение към 
културното 
многообразие и 
междукултурното 
общуване

Устни
Текстови 
Нагледни 
– презента-
ция, схема, 
таблица

Устно 
Писмено 

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации  за 8.  клас
Исторически 
атлас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Презентация
Схема за попъл-
ване 

32. 3 Френската револю-
ция. Републиката и 
режимът на терор

НЗ Описва основни политиче-
ски възгледи и модели на 
управление
Посочва причини и последи-
ци от Френската революция
(1789 г.)

Директорат
Терор 

Участие в дис-
кусии по важни 
исторически теми.
Работа с разноо-
бразни източници 
на информация: 
исторически спра-
вочници, интернет, 
художествена 
литература.
Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване

ИКТ:
Умения да се 
използват инстру-
менти за създаване 
и представяне на 
информация.
Критично отноше-
ние към наличната  
информация и от-
говорно ползване  
на интерактивните 
медии.

Устни – 
Беседа, 
Дискусия
Текстови 
– работа с 
документи  
Нагледни 
– презента-
ция, схема, 
таблица

Устно 
Писмено 

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации  за 8.  клас
Исторически 
атлас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Презентация
Схема за попъл-
ване
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
33.

Я
ну

ар
и

3 Жената през епо-
хата на Просвеще-
нието и Френската 
революция

УПД Описва развитието на правата 
и свободите на гражданите в 
различните общества.
Подбира и обработва ин-
формация за исторически 
личности, събития и процеси 
от Просвещението чрез ИКТ. 
Проявява критично отноше-
ние при работа с различни ис-
торически източници. Създава 
с помощта на съпътстващи въ-
проси писмен текст по зададен 
исторически проблем и/или 
върху исторически източници

Участие в ролеви 
и симулативни 
игри.
Изработване на 
мултимедийни 
презентации.
Участие в дис-
кусии по важни 
исторически теми

Български език:
Умение за кри-
тическо четене и 
писане.
Отношение на 
предразположе-
ност към критичен 
и конструктивен 
диалог

Беседа
Дискусия
Презента-
ция

Практическа 
дейност

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Презентация

34. 4 Възраждане на бал-
канските народи 
през ХVІІІ в.

КУ Разбира влиянието на Про-
свещението върху Балкан-
ското възраждане.
Установява синхронност 
между идеите на Просве-
щението и възгледите на 
Паисий Хилендарски.

Изработване на 
мултимедийни 
презентации.
Изработване на 
хронологични 
таблици, линии на 
времето.
Участие в дис-
кусии по важни 
исторически теми.

ИКТ:
Умения да се 
използват инстру-
менти за създаване 
и представяне на 
информация.
Критично отноше-
ние към наличната  
информация и 
отговорно ползване  
на интерактивните 
медии

Нагледни
Текстови
Презента-
ция
Работа с 
исторически 
източници

Устни
Практически 
умения

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Исторически 
атлас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Презентация
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
33.

Я
ну

ар
и

3 Жената през епо-
хата на Просвеще-
нието и Френската 
революция

УПД Описва развитието на правата 
и свободите на гражданите в 
различните общества.
Подбира и обработва ин-
формация за исторически 
личности, събития и процеси 
от Просвещението чрез ИКТ. 
Проявява критично отноше-
ние при работа с различни ис-
торически източници. Създава 
с помощта на съпътстващи въ-
проси писмен текст по зададен 
исторически проблем и/или 
върху исторически източници

Участие в ролеви 
и симулативни 
игри.
Изработване на 
мултимедийни 
презентации.
Участие в дис-
кусии по важни 
исторически теми

Български език:
Умение за кри-
тическо четене и 
писане.
Отношение на 
предразположе-
ност към критичен 
и конструктивен 
диалог

Беседа
Дискусия
Презента-
ция

Практическа 
дейност

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Презентация

34. 4 Възраждане на бал-
канските народи 
през ХVІІІ в.

КУ Разбира влиянието на Про-
свещението върху Балкан-
ското възраждане.
Установява синхронност 
между идеите на Просве-
щението и възгледите на 
Паисий Хилендарски.

Изработване на 
мултимедийни 
презентации.
Изработване на 
хронологични 
таблици, линии на 
времето.
Участие в дис-
кусии по важни 
исторически теми.

ИКТ:
Умения да се 
използват инстру-
менти за създаване 
и представяне на 
информация.
Критично отноше-
ние към наличната  
информация и 
отговорно ползване  
на интерактивните 
медии

Нагледни
Текстови
Презента-
ция
Работа с 
исторически 
източници

Устни
Практически 
умения

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Исторически 
атлас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Презентация
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
35.

Ф
ев

ру
ар

и

4 Дебат 1: Спазват ли 
се днес човешките 
права. 

УПД Описва развитието на права-
та и свободите на гражданите 
в различните общества.
Посочва причини и последи-
ци от Френската революция
(1789 г.)
Открива идеи на Просвеще-
нието, залегнали в основата 
на
Декларацията за  независи-
мост и Декларацията за пра-
вата на човека и гражданина

Участие в ролеви 
и симулативни 
игри

Български език:
Знание за основ-
ните видове устно 
взаимодействие.
Умение за кри-
тическо четене и 
писане.
Отношение на 
предразположе-
ност към критичен 
и конструктивен 
диалог. 
ИКТ:
Критично отноше-
ние към наличната  
информация и от-
говорно ползване  
на интерактивните 
медии

Беседа
Дискусия
Ролеви игри

Устни
Практически 
умения

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Презентация

36. 5 Оформяне на сроч-
ните оценки 

КО Писмено 
оценяване 

Писмено 
Тест 

Тест 
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
35.

Ф
ев

ру
ар

и

4 Дебат 1: Спазват ли 
се днес човешките 
права. 

УПД Описва развитието на права-
та и свободите на гражданите 
в различните общества.
Посочва причини и последи-
ци от Френската революция
(1789 г.)
Открива идеи на Просвеще-
нието, залегнали в основата 
на
Декларацията за  независи-
мост и Декларацията за пра-
вата на човека и гражданина

Участие в ролеви 
и симулативни 
игри

Български език:
Знание за основ-
ните видове устно 
взаимодействие.
Умение за кри-
тическо четене и 
писане.
Отношение на 
предразположе-
ност към критичен 
и конструктивен 
диалог. 
ИКТ:
Критично отноше-
ние към наличната  
информация и от-
говорно ползване  
на интерактивните 
медии

Беседа
Дискусия
Ролеви игри

Устни
Практически 
умения

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Презентация

36. 5 Оформяне на сроч-
ните оценки 

КО Писмено 
оценяване 

Писмено 
Тест 

Тест 
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК:

37.

Ф
ев

ру
ар

и

2 Първата индустри-
ална революция

НЗ Открива връзката между 
политически, стопански, 
идейни и социални промени.
Дава примери за открития 
и нововъведения – символи 
на Първата индустриална 
революция.

индустриал-
на револю-
ция 
урбаниза-
ция

Работа с разноо-
бразни източници 
на информация: 
исторически спра-
вочници, интер-
нет, художествена 
литература.
Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване.
Участие в раз-
работване на 
конкретни учебни 
проекти.

ИКТ:
Знание за основни  
компютърни про-
грами за обработка 
на текстове,
създаване  на 
електронни таб-
лици, бази данни, 
съхраняване и 
управляване на 
информация
Природни науки:
Знание за напре-
дъка, ограничени-
ята и рисковете 
от технологиите в 
обществото

Текстови
Практи-
чески
Концепту-
ална карта
Презента-
ция

Устни
Практически

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Исторически 
атлас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Презентация

38. 2 Модернизация на 
всекидневието след 
Първата индустри-
ална революция

КУ Извлича информация от 
различни исторически източ-
ници за промени в общество-
то и всекидневния живот, 
резултат от индустриалната 
революция
Описва развитието на права-
та и свободите на гражданите 
в различните общества.
Извлича информация от 
различни исторически източ-
ници за промени в общество-
то и всекидневния живот, 
резултат от индустриалната 
революция

Урбаниза-
ция 
Модерниза-
ция

Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване.
Участие в раз-
работване на 
конкретни учебни 
проекти.

Природни науки:
Знание за напре-
дъка, ограничени-
ята и рисковете 
от технологиите в 
обществото

Текстови
Практи-
чески
Концепту-
ална карта
Постер
Презента-
ция

Устни
Практически

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Презентация
Постер
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК:

37.

Ф
ев

ру
ар

и

2 Първата индустри-
ална революция

НЗ Открива връзката между 
политически, стопански, 
идейни и социални промени.
Дава примери за открития 
и нововъведения – символи 
на Първата индустриална 
революция.

индустриал-
на револю-
ция 
урбаниза-
ция

Работа с разноо-
бразни източници 
на информация: 
исторически спра-
вочници, интер-
нет, художествена 
литература.
Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване.
Участие в раз-
работване на 
конкретни учебни 
проекти.

ИКТ:
Знание за основни  
компютърни про-
грами за обработка 
на текстове,
създаване  на 
електронни таб-
лици, бази данни, 
съхраняване и 
управляване на 
информация
Природни науки:
Знание за напре-
дъка, ограничени-
ята и рисковете 
от технологиите в 
обществото

Текстови
Практи-
чески
Концепту-
ална карта
Презента-
ция

Устни
Практически

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Исторически 
атлас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Презентация

38. 2 Модернизация на 
всекидневието след 
Първата индустри-
ална революция

КУ Извлича информация от 
различни исторически източ-
ници за промени в общество-
то и всекидневния живот, 
резултат от индустриалната 
революция
Описва развитието на права-
та и свободите на гражданите 
в различните общества.
Извлича информация от 
различни исторически източ-
ници за промени в общество-
то и всекидневния живот, 
резултат от индустриалната 
революция

Урбаниза-
ция 
Модерниза-
ция

Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване.
Участие в раз-
работване на 
конкретни учебни 
проекти.

Природни науки:
Знание за напре-
дъка, ограничени-
ята и рисковете 
от технологиите в 
обществото

Текстови
Практи-
чески
Концепту-
ална карта
Постер
Презента-
ция

Устни
Практически

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Презентация
Постер
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
39.

Ф
ев

ру
ар

и

3 Какво промени 
индустриалната 
революция (статис-
тика)

УПД Открива връзката между 
политически, стопански, 
идейни и социални промени.
Дава примери за открития 
и нововъведения – символи 
на Първата индустриална 
революция.

Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване.
Участие в раз-
работване на 
конкретни учебни 
проекти

ИКТ:
Знание за основни  
компютърни про-
грами за обработка 
на текстове,
създаване  на елек-
тронни таблици, 
бази данни, съхра-
няване и управлява-
не на информация
Природни науки:
Знание за напре-
дъка, ограничени-
ята и рисковете 
от технологиите в 
обществото

Текстови
Практи-
чески
Статистиче-
ски данни 
Постер
Презента-
ция

Устно писмено
Практически 

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации  за 8.  клас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Презентация
Постер

40. 3 Барок и класици-
зъм

КУ Разпознава различни стилове 
(класицизъм, барок) 
Дава примери за европейски 
влияния върху духовния 
живот на Балканите.

Барок
Класицизъм

Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване.
Участие в разра-
ботване на презен-
тация

Изобразително 
изкуство:
Развива умение за 
разбиране и оце-
няване на истори-
ческата стойност 
на архитектурната 
среда.
Умение да се 
оцени изкуството 
и естетическото 
удоволствие  от 
него, както и 
самоизразяването 
чрез разнообразни 
средства.

Устни 
Текстови
Нагледни 
– Презента-
ция
Филми от 
интернет 

Устно писмено
Практически 

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Презентация
Интернет – вир-
туална разходка 

41. 4 Версай-дворецът 
оставил трайна сле-
да в европейската 
архитектура

УПД Извлича информация от 
различни исторически източ-
ници за промени в общество-
то и всекидневния живот, 
резултат от индустриалната 
революция.
Разпознава различни стилове 
(класицизъм, барок)

Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване.

Изобразително 
изкуство:Умение 
да се оцени изку-
ството и естетиче-
ското удоволствие 
от него, както и 
самоизразяването 
чрез разнообразни 
средства.

Презента-
ция
Филми от 
интернет

Практически Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Презентация
Интернет – вир-
туална разходка
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
39.

Ф
ев

ру
ар

и

3 Какво промени 
индустриалната 
революция (статис-
тика)

УПД Открива връзката между 
политически, стопански, 
идейни и социални промени.
Дава примери за открития 
и нововъведения – символи 
на Първата индустриална 
революция.

Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване.
Участие в раз-
работване на 
конкретни учебни 
проекти

ИКТ:
Знание за основни  
компютърни про-
грами за обработка 
на текстове,
създаване  на елек-
тронни таблици, 
бази данни, съхра-
няване и управлява-
не на информация
Природни науки:
Знание за напре-
дъка, ограничени-
ята и рисковете 
от технологиите в 
обществото

Текстови
Практи-
чески
Статистиче-
ски данни 
Постер
Презента-
ция

Устно писмено
Практически 

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации  за 8.  клас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Презентация
Постер

40. 3 Барок и класици-
зъм

КУ Разпознава различни стилове 
(класицизъм, барок) 
Дава примери за европейски 
влияния върху духовния 
живот на Балканите.

Барок
Класицизъм

Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване.
Участие в разра-
ботване на презен-
тация

Изобразително 
изкуство:
Развива умение за 
разбиране и оце-
няване на истори-
ческата стойност 
на архитектурната 
среда.
Умение да се 
оцени изкуството 
и естетическото 
удоволствие  от 
него, както и 
самоизразяването 
чрез разнообразни 
средства.

Устни 
Текстови
Нагледни 
– Презента-
ция
Филми от 
интернет 

Устно писмено
Практически 

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Презентация
Интернет – вир-
туална разходка 

41. 4 Версай-дворецът 
оставил трайна сле-
да в европейската 
архитектура

УПД Извлича информация от 
различни исторически източ-
ници за промени в общество-
то и всекидневния живот, 
резултат от индустриалната 
революция.
Разпознава различни стилове 
(класицизъм, барок)

Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване.

Изобразително 
изкуство:Умение 
да се оцени изку-
ството и естетиче-
ското удоволствие 
от него, както и 
самоизразяването 
чрез разнообразни 
средства.

Презента-
ция
Филми от 
интернет

Практически Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Презентация
Интернет – вир-
туална разходка
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
42.

Ф
ев

ру
ар

и

4 Векът на просвеще-
нието

УО Подбира и обработва ин-
формация за исторически 
личности, събития и процеси 
от Просвещението чрез ИКТ.

Участие в раз-
работване на 
презентация по 
групи и тематично 
разнообразие

ИКТ:
Умения да се 
използват инстру-
менти за създаване 
и представяне на 
информация.
Критично отноше-
ние към наличната  
информация и от-
говорно ползване  
на интерактивните 
медии.

Беседа
Дискусия
Презента-
ция
Постер

Усни 
Тестови
Практически

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Презентация
Сравнителни 
таблици
Концептуални 
карти

43.

М
ар

т

1 Векът на просвеще-
нието 

ПУ Подбира и използва основни 
понятия при описание и срав-
нение на исторически събития 
и процеси.  Прилага хроно-
логични и пространствени 
ориентири при обяснение на 
териториални и  обществени 
промени. Открива причини и 
последици

Изработване на 
хронологични 
таблици, линии на 
времето.
Участие в дис-
кусии по важни 
исторически теми

Български език:
Знание за основ-
ните видове устно 
взаимодействие.
Умение за критиче-
ско четене и писане

Беседа
Дискусия
Презента-
ция
Постер

Усни 
Тестови
Практически

Учебник по исто-
рия и цивилиза-
ции за 8. клас
Електронен учеб-
ник – ресурси
Презентация
Сравнителни 
таблици
Концептуални 
карти

44. 2 Как да оценява-
ме произведение 
на ренесансовото 
изкуство

КО Открива връзката между 
политически, стопански, 
идейни и социални промени
Оценява идеи и действия на 
личности в историята 
Разпознава различни стилове 
(класицизъм, барок)
Дава примери за европейски 
влияния върху духовния 
живот на Балканите.

Изработване на 
презентации.
Участие в дис-
кусии по важни 
исторически теми

Български език:
Знание за основ-
ните видове устно 
взаимодействие.
Умение за кри-
тическо четене и 
писане

Беседа
Дискусия
Презента-
ция
Постер

Усни 
Тестови
Практически

Електронен учеб-
ник – ресурси
Презентация
Сравнителни 
таблици
Концептуални 
карти

45. 2 Франция и Европа в 
началото на ХІХ в.

КУ Описва промените във Фран-
ция и Европа по времето на 
Наполеон I.
Представя разположението 
на силите в Европа след 
Виенския конгрес.

Реставра-
ция
Суверени-
тет 
Статукво
Консервати-
зъм 

Участие в дис-
кусии по важни 
исторически теми

География и ико-
номика:
Ориентиране в 
динамично проме-
нящите се граници 
на европейските 
държави

Беседа
Дискусия
Презента-
ция
Постер

Усни 
Тестови
Практически

Учебник по исто-
рия и цивилиза-
ции  за 8.  клас
Исторически 
атлас
Електронен учеб-
ник – ресурси
Линия на времето
Изображения
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
42.

Ф
ев

ру
ар

и

4 Векът на просвеще-
нието

УО Подбира и обработва ин-
формация за исторически 
личности, събития и процеси 
от Просвещението чрез ИКТ.

Участие в раз-
работване на 
презентация по 
групи и тематично 
разнообразие

ИКТ:
Умения да се 
използват инстру-
менти за създаване 
и представяне на 
информация.
Критично отноше-
ние към наличната  
информация и от-
говорно ползване  
на интерактивните 
медии.

Беседа
Дискусия
Презента-
ция
Постер

Усни 
Тестови
Практически

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Презентация
Сравнителни 
таблици
Концептуални 
карти

43.

М
ар

т

1 Векът на просвеще-
нието 

ПУ Подбира и използва основни 
понятия при описание и срав-
нение на исторически събития 
и процеси.  Прилага хроно-
логични и пространствени 
ориентири при обяснение на 
териториални и  обществени 
промени. Открива причини и 
последици

Изработване на 
хронологични 
таблици, линии на 
времето.
Участие в дис-
кусии по важни 
исторически теми

Български език:
Знание за основ-
ните видове устно 
взаимодействие.
Умение за критиче-
ско четене и писане

Беседа
Дискусия
Презента-
ция
Постер

Усни 
Тестови
Практически

Учебник по исто-
рия и цивилиза-
ции за 8. клас
Електронен учеб-
ник – ресурси
Презентация
Сравнителни 
таблици
Концептуални 
карти

44. 2 Как да оценява-
ме произведение 
на ренесансовото 
изкуство

КО Открива връзката между 
политически, стопански, 
идейни и социални промени
Оценява идеи и действия на 
личности в историята 
Разпознава различни стилове 
(класицизъм, барок)
Дава примери за европейски 
влияния върху духовния 
живот на Балканите.

Изработване на 
презентации.
Участие в дис-
кусии по важни 
исторически теми

Български език:
Знание за основ-
ните видове устно 
взаимодействие.
Умение за кри-
тическо четене и 
писане

Беседа
Дискусия
Презента-
ция
Постер

Усни 
Тестови
Практически

Електронен учеб-
ник – ресурси
Презентация
Сравнителни 
таблици
Концептуални 
карти

45. 2 Франция и Европа в 
началото на ХІХ в.

КУ Описва промените във Фран-
ция и Европа по времето на 
Наполеон I.
Представя разположението 
на силите в Европа след 
Виенския конгрес.

Реставра-
ция
Суверени-
тет 
Статукво
Консервати-
зъм 

Участие в дис-
кусии по важни 
исторически теми

География и ико-
номика:
Ориентиране в 
динамично проме-
нящите се граници 
на европейските 
държави

Беседа
Дискусия
Презента-
ция
Постер

Усни 
Тестови
Практически

Учебник по исто-
рия и цивилиза-
ции  за 8.  клас
Исторически 
атлас
Електронен учеб-
ник – ресурси
Линия на времето
Изображения
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
46.

М
ар

т

3 Създаване на на-
ционални държави. 
Неуспешният опит 
1848.

НЗ Представя разположението на 
силите в Европа след Виен-
ския конгрес.
Разбира значението на рево-
люциите в Европа от 1848

Открива причини 
и последици Учас-
тие в дискусии 
по важни истори-
чески теми

География и ико-
номика:
Ориентиране в 
динамично проме-
нящите се граници 
на европейските 
държави

Беседа
Дискусия
Презента-
ция
Постер

Усни 
Практически

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Исторически 
атлас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Линия на вре-
мето
Изображения 

47. 3 Създаване на на-
ционални държави. 
Промените в Цен-
трална Европа

НЗ Представя разположението 
на силите в Европа след 
Виенския конгрес.
Обяснява обединението на 
Италия и на Германия като 
проява на националната идея

Участие в дис-
кусии по важни 
исторически теми

Философия:
Умение за спо-
собността да се 
работи както инди-
видуално, така и в 
сътрудничество с 
групи. – откриват 
собствените силни 
и слаби страни, да 
се оценяват и по-
емат рискове, кога-
то е оправдано.

Беседа
Дискусия
Презента-
ция

Устни 
Практически 

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Исторически 
атлас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Синхронна 
таблица

48. 4 Гражданската вой-
на в САЩ

НЗ Посочва причини и последи-
ци от Гражданската война в 
САЩ. 

Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване

Чужди езици:
Отношение към 
културното 
многообразие и 
междукултурното 
общуване

Беседа
Дискусия
Презента-
ция

Устни 
Практически 

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации  за 8.  клас
Исторически 
атлас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Историческа 
карта

49. 4 САЩ по пътя към 
възхода – ролева 
игра 

УПД Извлича и интерпретира 
информация от писмени 
документи, карти, изображе-
ния, схеми, диаграми.
Проявява критично отноше-
ние при работа с различни 
исторически източници

Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване
Участие в ролеви и 
симулативни игри.

География и ико-
номика:
Развива умения за 
работа с географ-
ска/историческа 
карта

Ролеви игри
Дискусия
Презента-
ция

Устни 
Практически 

Сценарий
Историческа 
карта
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№
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о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 
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ро
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Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
46.

М
ар

т

3 Създаване на на-
ционални държави. 
Неуспешният опит 
1848.

НЗ Представя разположението на 
силите в Европа след Виен-
ския конгрес.
Разбира значението на рево-
люциите в Европа от 1848

Открива причини 
и последици Учас-
тие в дискусии 
по важни истори-
чески теми

География и ико-
номика:
Ориентиране в 
динамично проме-
нящите се граници 
на европейските 
държави

Беседа
Дискусия
Презента-
ция
Постер

Усни 
Практически

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Исторически 
атлас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Линия на вре-
мето
Изображения 

47. 3 Създаване на на-
ционални държави. 
Промените в Цен-
трална Европа

НЗ Представя разположението 
на силите в Европа след 
Виенския конгрес.
Обяснява обединението на 
Италия и на Германия като 
проява на националната идея

Участие в дис-
кусии по важни 
исторически теми

Философия:
Умение за спо-
собността да се 
работи както инди-
видуално, така и в 
сътрудничество с 
групи. – откриват 
собствените силни 
и слаби страни, да 
се оценяват и по-
емат рискове, кога-
то е оправдано.

Беседа
Дискусия
Презента-
ция

Устни 
Практически 

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Исторически 
атлас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Синхронна 
таблица

48. 4 Гражданската вой-
на в САЩ

НЗ Посочва причини и последи-
ци от Гражданската война в 
САЩ. 

Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване

Чужди езици:
Отношение към 
културното 
многообразие и 
междукултурното 
общуване

Беседа
Дискусия
Презента-
ция

Устни 
Практически 

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации  за 8.  клас
Исторически 
атлас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Историческа 
карта

49. 4 САЩ по пътя към 
възхода – ролева 
игра 

УПД Извлича и интерпретира 
информация от писмени 
документи, карти, изображе-
ния, схеми, диаграми.
Проявява критично отноше-
ние при работа с различни 
исторически източници

Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване
Участие в ролеви и 
симулативни игри.

География и ико-
номика:
Развива умения за 
работа с географ-
ска/историческа 
карта

Ролеви игри
Дискусия
Презента-
ция

Устни 
Практически 

Сценарий
Историческа 
карта
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
50.

М
ар

т

5 Великите сили от 
средата на ХІХ до 
І св. в.: раздори и 
съюзи

КУ Представя разположението 
на силите в Европа след 
Виенския конгрес.
Разграничава основни 
позиции на Великите сили 
по важни международни 
проблеми.

Империали-
зъм 

Изработване на 
мултимедийни 
презентации

Български език:
Отношение към 
културното 
многообразие и 
междукултурното 
общуване

Дискусия
Презента-
ция

Устни
Писмено

Учебник по исто-
рия и цивилиза-
ции  за 8.  клас
Исторически 
атлас
Електронен учеб-
ник – ресурси
Историческа 
карта, работа 
с исторически 
извори и изобра-
жения; схема.  

51. 5 Великите сили и 
колониалните им-
перии

КУ Разграничава основни 
позиции на Великите сили 
по важни международни 
проблеми

Колониали-
зъм 

Изработване на 
мултимедийни 
презентации

Отношение към 
културното многоо-
бразие и междукул-
турното общуване

Дискусия
Презента-
ция
Историче-
ска карта

Устно
Писмено

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации  за 8.  клас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Историческа 
карта/атлас, 
работа с истори-
чески извори и 
изображения;
схема.  

52.

А
пр

ил

2 Поява, същност и 
развитие на Източ-
ния въпрос

КУ Дава примери за българи, 
участвали в освободителните 
бориби на други народи.

Източен 
въпрос

Работа с разноо-
бразни източници 
на информация: 
исторически спра-
вочници, интернет, 
художествена 
литература.
Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване

Природни науки:
Отношение на ува-
жение към истина-
та и желание да се 
търсят аргументи 
и да се оценява 
тяхната валидност

Беседа 
Дискусия

Устно 
Писмено

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации  за 8.  клас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Историческа 
карта, работа 
с исторически 
извори и изобра-
жения;
схема.  
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
50.

М
ар

т

5 Великите сили от 
средата на ХІХ до 
І св. в.: раздори и 
съюзи

КУ Представя разположението 
на силите в Европа след 
Виенския конгрес.
Разграничава основни 
позиции на Великите сили 
по важни международни 
проблеми.

Империали-
зъм 

Изработване на 
мултимедийни 
презентации

Български език:
Отношение към 
културното 
многообразие и 
междукултурното 
общуване

Дискусия
Презента-
ция

Устни
Писмено

Учебник по исто-
рия и цивилиза-
ции  за 8.  клас
Исторически 
атлас
Електронен учеб-
ник – ресурси
Историческа 
карта, работа 
с исторически 
извори и изобра-
жения; схема.  

51. 5 Великите сили и 
колониалните им-
перии

КУ Разграничава основни 
позиции на Великите сили 
по важни международни 
проблеми

Колониали-
зъм 

Изработване на 
мултимедийни 
презентации

Отношение към 
културното многоо-
бразие и междукул-
турното общуване

Дискусия
Презента-
ция
Историче-
ска карта

Устно
Писмено

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации  за 8.  клас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Историческа 
карта/атлас, 
работа с истори-
чески извори и 
изображения;
схема.  

52.

А
пр

ил

2 Поява, същност и 
развитие на Източ-
ния въпрос

КУ Дава примери за българи, 
участвали в освободителните 
бориби на други народи.

Източен 
въпрос

Работа с разноо-
бразни източници 
на информация: 
исторически спра-
вочници, интернет, 
художествена 
литература.
Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване

Природни науки:
Отношение на ува-
жение към истина-
та и желание да се 
търсят аргументи 
и да се оценява 
тяхната валидност

Беседа 
Дискусия

Устно 
Писмено

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации  за 8.  клас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Историческа 
карта, работа 
с исторически 
извори и изобра-
жения;
схема.  
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
54.

А
пр

ил

3 Българите по пътя 
към свободата

КУ Открива синхронност меж-
ду идеите на Васил Левски 
за освобождение и бъдещо 
устройство на България и ев-
ропейската национална идея.

Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване

Философия:
Умение да оценява 
собствената си 
работа, както и да 
търси съвети
и подкрепа, когато 
е необходимо

Беседа
Дискусия

Устно
Писмено

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации  за 8.  клас
Исторически 
атлас
Електронен 
учебник – ре-
сурси

55. 3 Вестникът като ис-
торически източник 

УПД Проявява критично отноше-
ние при работа с различни 
исторически източници.
Създава с помощта на съ-
пътстващи въпроси писмен 
текст по зададен исторически 
проблем и/или върху истори-
чески източници.

Участие в раз-
работване на 
конкретни учебни 
проекти.

ИКТ
Умения да се 
използват инстру-
менти за създаване 
и представяне на 
информация.
Критично отноше-
ние към наличната  
информация и от-
говорно ползване  
на интерактивните 
медии.

Проектен 
метод 
Дискусия

Проектна дей-
ност 

ИКТ
Исторически 
извори и изобра-
жения

56. 4 Възстановяване 
на българската 
държава

КУ Открива идеи на либерализма 
чрез Търновската конституция

Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване
Ролева игра: 
Строителите на 
съвременна Бъл-
гария

Философия:
Знание за компе-
тентността, която 
включва творчест-
во, новаторство,
поемане на 
рискове, както и 
способността да се 
планират и упра-
вляват проекти

Беседа
Ролева игра
Презента-
ция

Устно Презентация
Исторически 
извори 
Исторически 
атлас
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
54.

А
пр

ил

3 Българите по пътя 
към свободата

КУ Открива синхронност меж-
ду идеите на Васил Левски 
за освобождение и бъдещо 
устройство на България и ев-
ропейската национална идея.

Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване

Философия:
Умение да оценява 
собствената си 
работа, както и да 
търси съвети
и подкрепа, когато 
е необходимо

Беседа
Дискусия

Устно
Писмено

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации  за 8.  клас
Исторически 
атлас
Електронен 
учебник – ре-
сурси

55. 3 Вестникът като ис-
торически източник 

УПД Проявява критично отноше-
ние при работа с различни 
исторически източници.
Създава с помощта на съ-
пътстващи въпроси писмен 
текст по зададен исторически 
проблем и/или върху истори-
чески източници.

Участие в раз-
работване на 
конкретни учебни 
проекти.

ИКТ
Умения да се 
използват инстру-
менти за създаване 
и представяне на 
информация.
Критично отноше-
ние към наличната  
информация и от-
говорно ползване  
на интерактивните 
медии.

Проектен 
метод 
Дискусия

Проектна дей-
ност 

ИКТ
Исторически 
извори и изобра-
жения

56. 4 Възстановяване 
на българската 
държава

КУ Открива идеи на либерализма 
чрез Търновската конституция

Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване
Ролева игра: 
Строителите на 
съвременна Бъл-
гария

Философия:
Знание за компе-
тентността, която 
включва творчест-
во, новаторство,
поемане на 
рискове, както и 
способността да се 
планират и упра-
вляват проекти

Беседа
Ролева игра
Презента-
ция

Устно Презентация
Исторически 
извори 
Исторически 
атлас
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
57.

А
пр

ил

4 Символите на бъл-
гарската държава

Урок 
в му-
зей:

Проявява критично отноше-
ние при работа с различни 
исторически източници.

Посещение на 
музеи и музейни 
сбирки от нацио-
нално и регио-
нално значение 
Организиране на 
екскурзии с учеб-
на цел до паметни-
ци от национално 
и регионално 
значение.

Български език:
Отношение на 
предразположе-
ност към критичен 
и конструктивен 
диалог

Беседа
Наблюдение

Практическа 
дейност 

Музей

58.

М
ай

1 Обществени движе-
ния и политически 
учения

НЗ Разграничава идеите на кон-
серватизма, либерализма,
социализма и анархизма.
Оценява идеи и действия на 
личности от епохата.
Дава примери за новопояви-
ли се движения и организа-
ции (на жените, синдикати).

Либерали-
зъм 
Марксизъм
Анархизъм
Синдикали-
зъм  

Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване.

Български език и 
литература:
Формира отноше-
ние към етичните 
кодекси и кодекси 
на поведение, 
общоприети в 
различните обще-
ства и обществени 
среди

Беседа
Попълване 
на кон-
цептуална 
карта 

Устна 
Практическа 
дейност 

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Концептуална 
карта, работа 

59. 2 Нации и национа-
лизъм

НЗ Оценява идеи и действия на 
личности от епохата.

Национали-
зъм

Участие в дис-
кусии по важни 
исторически теми.

Български език:
Отношение на 
предразположе-
ност към критичен 
и конструктивен 
диалог

Беседа
Дискусия

Устна
Практическа

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Разработка на 
проект.

60. 2 Втората индустри-
ална революция

КУ Обяснява значението на 
Втората индустриална рево-
люция за модернизация на 
обществото.
Посочва основни белези на 
икономическото развитие 
чрез примера на САЩ и 
Западна Европа

Монопол Работа с разноо-
бразни източници 
на информация: 
исторически спра-
вочници, интер-
нет, художествена 
литература.
Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване

Математика 
Развива умения 
за изчисляване, 
работейки с линия 
на времето.
Развива умения за 
построяване и раз-
читане на графика

Беседа 
Дискусия
Екипна 
работа 

Устна 
Писмена
Практическа 

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Разработка на 
проект
Работа със 
статистически 
данни 
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
57.

А
пр

ил

4 Символите на бъл-
гарската държава

Урок 
в му-
зей:

Проявява критично отноше-
ние при работа с различни 
исторически източници.

Посещение на 
музеи и музейни 
сбирки от нацио-
нално и регио-
нално значение 
Организиране на 
екскурзии с учеб-
на цел до паметни-
ци от национално 
и регионално 
значение.

Български език:
Отношение на 
предразположе-
ност към критичен 
и конструктивен 
диалог

Беседа
Наблюдение

Практическа 
дейност 

Музей

58.

М
ай

1 Обществени движе-
ния и политически 
учения

НЗ Разграничава идеите на кон-
серватизма, либерализма,
социализма и анархизма.
Оценява идеи и действия на 
личности от епохата.
Дава примери за новопояви-
ли се движения и организа-
ции (на жените, синдикати).

Либерали-
зъм 
Марксизъм
Анархизъм
Синдикали-
зъм  

Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване.

Български език и 
литература:
Формира отноше-
ние към етичните 
кодекси и кодекси 
на поведение, 
общоприети в 
различните обще-
ства и обществени 
среди

Беседа
Попълване 
на кон-
цептуална 
карта 

Устна 
Практическа 
дейност 

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Концептуална 
карта, работа 

59. 2 Нации и национа-
лизъм

НЗ Оценява идеи и действия на 
личности от епохата.

Национали-
зъм

Участие в дис-
кусии по важни 
исторически теми.

Български език:
Отношение на 
предразположе-
ност към критичен 
и конструктивен 
диалог

Беседа
Дискусия

Устна
Практическа

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Разработка на 
проект.

60. 2 Втората индустри-
ална революция

КУ Обяснява значението на 
Втората индустриална рево-
люция за модернизация на 
обществото.
Посочва основни белези на 
икономическото развитие 
чрез примера на САЩ и 
Западна Европа

Монопол Работа с разноо-
бразни източници 
на информация: 
исторически спра-
вочници, интер-
нет, художествена 
литература.
Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване

Математика 
Развива умения 
за изчисляване, 
работейки с линия 
на времето.
Развива умения за 
построяване и раз-
читане на графика

Беседа 
Дискусия
Екипна 
работа 

Устна 
Писмена
Практическа 

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Разработка на 
проект
Работа със 
статистически 
данни 
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
61.

М
ай

3 Модернизация на 
всекидневието след 
Втората индустри-
ална революция

КУ Дава примери за контрасти в 
начина на живот на основни-
те социални групи в индус-
триалното общество.

Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване.

ИКТ
Критично отноше-
ние към наличната  
информация и от-
говорно ползване 
на интерактивните 
медии.

Беседа 
Дискусия
Екипна 
работа

Устна 
Писмена
Практическа

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Разработка на 
проект

62. 3 Модернизация на 
България и Балка-
ните 

КУ Дава примери за открития и 
нововъведения, допринесли 
за подобряване на живота на 
хората

Участие в раз-
работване на 
конкретни учебни 
проекти

Беседа 
Дискусия
Екипна 
работ
Филм

Устна 
Писмена
Практическа

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Разработка на 
постер

63. 4 София и Белград на 
границата на две 
столетия

УПД Дава примери за контрасти в 
начина на живот на основни-
те социални групи в индус-
триалното общество.
Извлича информация от 
статистически данни за 
промените в икономиката и 
обществото.

Участие в дис-
кусии по важни 
исторически теми.
Участие в раз-
работване на 
конкретни учебни 
проекти.

ИКТ
Умения да се 
използват инстру-
менти за създаване 
и представяне на 
информация.
Критично отноше-
ние към наличната  
информация и от-
говорно ползване  
на интерактивните 
медии.

Беседа 
Дискусия
Екипна 
работа

Устна 
Писмена
Практическа 
дейност 

Работа с ИКТ
Подготовка 
проект 

64. 5 Нови художествени 
стилове: романти-
зъм, импресиони-
зъм, реализъм

НЗ Свързва произведения със 
съответните им художест-
вени стилове: романтизъм, 
реализъм, импресионизъм, 
експресионизъм.
Оценява значението на евро-
пейските приноси в светов-
ното културно наследство

Изработване на 
мултимедийни 
презентации.

Изобразително 
изкуство:
Развива умения 
за наблюдение на 
произведение на
изобразителното 
изкуство и съста-
вяне на описание 
по картина

Беседа 
Дискусия
Екипна 
работа

Устна 
Писмена
Практическа 
дейност

Работа с ИКТ
Подготовка 
проект
Презентация
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
61.

М
ай

3 Модернизация на 
всекидневието след 
Втората индустри-
ална революция

КУ Дава примери за контрасти в 
начина на живот на основни-
те социални групи в индус-
триалното общество.

Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване.

ИКТ
Критично отноше-
ние към наличната  
информация и от-
говорно ползване 
на интерактивните 
медии.

Беседа 
Дискусия
Екипна 
работа

Устна 
Писмена
Практическа

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Разработка на 
проект

62. 3 Модернизация на 
България и Балка-
ните 

КУ Дава примери за открития и 
нововъведения, допринесли 
за подобряване на живота на 
хората

Участие в раз-
работване на 
конкретни учебни 
проекти

Беседа 
Дискусия
Екипна 
работ
Филм

Устна 
Писмена
Практическа

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Разработка на 
постер

63. 4 София и Белград на 
границата на две 
столетия

УПД Дава примери за контрасти в 
начина на живот на основни-
те социални групи в индус-
триалното общество.
Извлича информация от 
статистически данни за 
промените в икономиката и 
обществото.

Участие в дис-
кусии по важни 
исторически теми.
Участие в раз-
работване на 
конкретни учебни 
проекти.

ИКТ
Умения да се 
използват инстру-
менти за създаване 
и представяне на 
информация.
Критично отноше-
ние към наличната  
информация и от-
говорно ползване  
на интерактивните 
медии.

Беседа 
Дискусия
Екипна 
работа

Устна 
Писмена
Практическа 
дейност 

Работа с ИКТ
Подготовка 
проект 

64. 5 Нови художествени 
стилове: романти-
зъм, импресиони-
зъм, реализъм

НЗ Свързва произведения със 
съответните им художест-
вени стилове: романтизъм, 
реализъм, импресионизъм, 
експресионизъм.
Оценява значението на евро-
пейските приноси в светов-
ното културно наследство

Изработване на 
мултимедийни 
презентации.

Изобразително 
изкуство:
Развива умения 
за наблюдение на 
произведение на
изобразителното 
изкуство и съста-
вяне на описание 
по картина

Беседа 
Дискусия
Екипна 
работа

Устна 
Писмена
Практическа 
дейност

Работа с ИКТ
Подготовка 
проект
Презентация
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
65.

Ю
ни

1 Нови художествени 
стилове: изкуство-
то в края на ХІХ и 
началото на ХХ в.

Урок 
в му-
зей

Свързва произведения със 
съответните им художестве-
ни стилове: експресионизъм, 
кубизъм и проявите им

Посещение на 
музеи и музейни 
сбирки от нацио-
нално и регионал-
но значение.

Изобразително 
изкуство 
Развива умения за 
свързване на текст 
и изображение.
Развива умения 
за извличане на 
информация от 
произведения на 
изкуството
Литература:
Придобива знания 
за европейската 
литература и кул-
тура.

Беседа 
Дискусия
Екипна 
работа

Писмена

66. 1 Развлеченията в 
края на ХІХ в.

КУ Посочва нови форми на 
развлечения Разбира значе-
нието на възстановяването 
на олимпийското движение

Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване.

Български език:
Отношение на 
предразположе-
ност към критичен 
и конструктивен 
диалог.

Беседа 
Дискусия
Екипна 
работа

Устна 
Писмена 

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Разработка на 
презентация

67. 2 Дебат 2: Защо 
трябва да опазваме 
културно-историче-
ското наследство

УПД Търси, подбира и обработва 
информация с помощта на 
ИКТ по зададени показатели.
Открива синхронност в кул-
турното развитие на различ-
ните общества.

Участие в раз-
работване на 
конкретни учебни 
проекти.

Български език и 
литература:
Формира отноше-
ние към етичните 
кодекси и кодекси 
на поведение, 
общоприети в 
различните обще-
ства и обществени 
среди

Дебат / 
Дискусия
Беседа
Екипна 
работа
Ролева игра 

Практическа 
дейност

Презентация
Постер
Подготовка 
сценарии 
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
65.

Ю
ни

1 Нови художествени 
стилове: изкуство-
то в края на ХІХ и 
началото на ХХ в.

Урок 
в му-
зей

Свързва произведения със 
съответните им художестве-
ни стилове: експресионизъм, 
кубизъм и проявите им

Посещение на 
музеи и музейни 
сбирки от нацио-
нално и регионал-
но значение.

Изобразително 
изкуство 
Развива умения за 
свързване на текст 
и изображение.
Развива умения 
за извличане на 
информация от 
произведения на 
изкуството
Литература:
Придобива знания 
за европейската 
литература и кул-
тура.

Беседа 
Дискусия
Екипна 
работа

Писмена

66. 1 Развлеченията в 
края на ХІХ в.

КУ Посочва нови форми на 
развлечения Разбира значе-
нието на възстановяването 
на олимпийското движение

Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване.

Български език:
Отношение на 
предразположе-
ност към критичен 
и конструктивен 
диалог.

Беседа 
Дискусия
Екипна 
работа

Устна 
Писмена 

Учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 8. клас
Електронен 
учебник – ре-
сурси
Разработка на 
презентация

67. 2 Дебат 2: Защо 
трябва да опазваме 
културно-историче-
ското наследство

УПД Търси, подбира и обработва 
информация с помощта на 
ИКТ по зададени показатели.
Открива синхронност в кул-
турното развитие на различ-
ните общества.

Участие в раз-
работване на 
конкретни учебни 
проекти.

Български език и 
литература:
Формира отноше-
ние към етичните 
кодекси и кодекси 
на поведение, 
общоприети в 
различните обще-
ства и обществени 
среди

Дебат / 
Дискусия
Беседа
Екипна 
работа
Ролева игра 

Практическа 
дейност

Презентация
Постер
Подготовка 
сценарии 
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
68. 2 Векът на национа-

лизма
УО Открива връзката между 

политически, стопански, 
идейни и социални промени.
Описва основни политически 
възгледи и модели на упра-
вление.
Описва възникването и дей-
ността на различни инсти-
туции

Участие в раз-
работване на 
конкретни учебни 
проекти

ИКТ
Умения да се 
използват инстру-
менти за създаване 
и представяне на 
информация.

Беседа
Дискусия 
Екипна 
работа 

Устна 
Писмена 

Презентация 
Постер 
Ролева игра

69. 3 Идеи за граждански 
и човешки права. 
Националните 
държави и демо-
крацията

УО Подбира и използва основ-
ни понятия при описание и 
сравнение на исторически 
събития и процеси.
Прилага хронологични и 
пространствени ориентири 
при обяснение на територи-
ални и обществени промени.

Изработване на 
хронологични 
таблици, линии на 
времето.
Участие в дис-
кусии по важни 
исторически теми.
Работа с разноо-
бразни източници 
на информация: 
исторически спра-
вочници, интер-
нет, художествена 
литература.

ИКТ
Критично отноше-
ние към наличната  
информация и от-
говорно ползване  
на интерактивните 
медии.

Беседа
Дискусия 
Екипна 
работа

Устна 
Писмена 

Презентация 
Постер 
Ролева игра

70. 3 Проверка и оценка 
срочна

КО Идентифицира и описва кул-
турно-исторически паметни-
ци със световно значение.
Открива синхронност в кул-
турното развитие на различ-
ните общества.

Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване.

Беседа
Дискусия 
Екипна 
работа

Устна 
Писмена 
Индивидуална

Презентация 
Постер 
Ролева игра

71. 4 Годишен преговор ГП Оценява идеи и действия на 
личности в историята.
Обяснява социални и иконо-
мически последици от откри-
тия в областта на науката и 
техниката

Участие в раз-
работване на 
конкретни учебни 
проекти

Мозъчна 
атака
Беседа
Дискусия 
Екипна 
работа

Устна 
Писмена 
Групова и ин-
дивидуална 

Презентация 
Постер 
Ролева игра
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
68. 2 Векът на национа-

лизма
УО Открива връзката между 

политически, стопански, 
идейни и социални промени.
Описва основни политически 
възгледи и модели на упра-
вление.
Описва възникването и дей-
ността на различни инсти-
туции

Участие в раз-
работване на 
конкретни учебни 
проекти

ИКТ
Умения да се 
използват инстру-
менти за създаване 
и представяне на 
информация.

Беседа
Дискусия 
Екипна 
работа 

Устна 
Писмена 

Презентация 
Постер 
Ролева игра

69. 3 Идеи за граждански 
и човешки права. 
Националните 
държави и демо-
крацията

УО Подбира и използва основ-
ни понятия при описание и 
сравнение на исторически 
събития и процеси.
Прилага хронологични и 
пространствени ориентири 
при обяснение на територи-
ални и обществени промени.

Изработване на 
хронологични 
таблици, линии на 
времето.
Участие в дис-
кусии по важни 
исторически теми.
Работа с разноо-
бразни източници 
на информация: 
исторически спра-
вочници, интер-
нет, художествена 
литература.

ИКТ
Критично отноше-
ние към наличната  
информация и от-
говорно ползване  
на интерактивните 
медии.

Беседа
Дискусия 
Екипна 
работа

Устна 
Писмена 

Презентация 
Постер 
Ролева игра

70. 3 Проверка и оценка 
срочна

КО Идентифицира и описва кул-
турно-исторически паметни-
ци със световно значение.
Открива синхронност в кул-
турното развитие на различ-
ните общества.

Работа в екип по 
предварително 
зададени задачи за 
проучване.

Беседа
Дискусия 
Екипна 
работа

Устна 
Писмена 
Индивидуална

Презентация 
Постер 
Ролева игра

71. 4 Годишен преговор ГП Оценява идеи и действия на 
личности в историята.
Обяснява социални и иконо-
мически последици от откри-
тия в областта на науката и 
техниката

Участие в раз-
работване на 
конкретни учебни 
проекти

Мозъчна 
атака
Беседа
Дискусия 
Екипна 
работа

Устна 
Писмена 
Групова и ин-
дивидуална 

Презентация 
Постер 
Ролева игра
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
72. 4 Проверка и оценка 

годишна
КО Извлича и интерпретира 

информация от писмени 
документи, карти, изображе-
ния, схеми,
диаграми.
Проявява критично отноше-
ние при работа с различни 
исторически източници. 
Създава с помощта на съ-
пътстващи въпроси писмен 
текст по зададен исторически 
проблем и/или върху истори-
чески източници.

Участие в дис-
кусии по важни 
исторически теми

Мозъчна 
атака
Беседа
Дискусия 
Екипна 
работа

Устна 
Писмена 
Групова и ин-
дивидуална 

Презентация 
Постер 
Ролева игра
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№
 п

о 
ре

д Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати (компе-
тентности на ученика) на ниво 

учебна програма
Нови поня-

тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или 
раздели Забележка (дида-

ктически сред-
ства, преструкту-
риране на учебно 
съдържание и др.)М

се
ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по 
целите на урока 

(ресурси)
на ученика за МПВ 

(ресурси)
методи и 

инструмен– 
тариум

форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
72. 4 Проверка и оценка 

годишна
КО Извлича и интерпретира 

информация от писмени 
документи, карти, изображе-
ния, схеми,
диаграми.
Проявява критично отноше-
ние при работа с различни 
исторически източници. 
Създава с помощта на съ-
пътстващи въпроси писмен 
текст по зададен исторически 
проблем и/или върху истори-
чески източници.

Участие в дис-
кусии по важни 
исторически теми

Мозъчна 
атака
Беседа
Дискусия 
Екипна 
работа

Устна 
Писмена 
Групова и ин-
дивидуална 

Презентация 
Постер 
Ролева игра
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УРОЧНИ РАЗРАБОТКИ

Тема 2. Новият човек 

Урок за нови знания

Дидактически цели: 
Учениците:
• Да разберат основните промени в ценностната система: човекът, а не Бог, е в 

центъра на интересите на хуманистите 
• Да разберат има ли противоречие между индивидуализма и християнското 

учение (в християнството Бог е творецът, авторът е анонимен).
• Да посочват научните изследвания, които се основават на наблюдението и екс-

перимента

Стандарт:  
• Подбира и използва основни понятия при описание и сравнение на истори-

чески събития и процеси.
• Прилага хронологични и пространствени ориентири при обяснение на терито-

риални и обществени промени.  
• Открива причини и последици.
• Очаквани резултати:
• Представя основни идеи на Новия човек (хуманизъм, индивидуализъм).
• Разбира връзката между гръко-римската култура и ренесансовия човек.
• Посочва основните центрове на хуманизма.

Методи: мозъчна атака, текстови методи, работа в екип и др. 
Умения: През стандарта и очакваните резултати да се формират умения за: раз-

биране и правилна употреба на понятията, работа с линия на времето и др.
Нови понятия: хуманизъм, индивидуализъм
Дидактически средства: Освен текстът в учебника и изображенията, може да се 

направят презентации, като се работи в екип и всеки екип да се спре на един от пред-
ставителите на тази епоха (мотивира се представянето на Макиавели, Бейкън, Леонар-
до да Винчи и т.н.). Да се ползват изображенията в учебника и допълнителни от интер-
нет (намерени по различни ключови думи – напр. renaissance art  и др./). Да се уточнят 
критериите, по които ще работи всеки екип (географски, по видове изкуства и т.н./).

Ход на урока:
Предварителни знания и мотивация: 
Вариант 1: Припомнете си как се организира градското пространсво? Какъв е 

общественият и политически климат на италианските градове държави през Къс-
ното средновековие? Учителят може да набави допълнителни документи – т.нар 
Харти (напр. от интернет по ключова дума German town law) и да анализират: Kак 
градът откупува исканите свободи ? 
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Вариант 2: задаване на задача  предварително написване на есе върху темата: 
„Градският въздух е свободен“. На тази база се обобщава  общественият и поли-
тически климат на италианските градове държави през Късното средновековие.

 
План на урока
Проблемен въпрос: Защо Италия става носител на новите тенденции в общест-

вено-икономическото и културно развитие?
1. Причините за промяната
Градът като център на промяната; засилване ролята на буржоазията; преодоля-

ване на феодалната разпокъсаност (Англия, Франция), последиците от падането на 
Константинопол.

2. Хуманизъм
Изработване на  таблица, в която по определени критерии  например –  пред-

ставители,  как хуманизмът променя изкуството (мястото на човека в него); да 
се изясни понятието на база тези два показателя. Да се ползват като източник на 
информация и презентациите на отделните екипи.

Информация в интернет може да се намери по ключови думи – напр. Humanism 
art in the Renaissance.

Примерен вариант за таблица:

Хуманизъм Индивидуализъм Новата наука

Представители 1.
2.
3.

Център на занима-
нията им:

Новото място на 
човека

Принципът на 
хармонията

3. Индивидуализъм
Попълване на таблица, в която по определени критерии да се изясни понятието 

– ползват се същите критерии. Да се ползва за информация презентациите на от-
делните екипи. Да се покаже връзката между хуманизма и индивидуализма.

4. Хармония 
Да се направи връзка с представите за съвършенство и да се изясни понятието 

утопия. За целта се работи с изворите и документите на с. 14 – „Ренесансова уто-
пия“ и въпросите към този документ.

5. Новата наука
Чрез анализирането на предходния документ се прави връзка с новите научни ме-

тоди – експериментът. Връзка и с познанията по физика (Коперник, Галилей) и т.н. 

Обобщение: Учениците отговарят на въпрос 4, стр. 13: Какви черти и умения 
притежава ренесансовият човек? Посочете пример.
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Тема 8: Реформацията в Европа 

Урок за нови знания

Дидактически цели: 
Учениците:
• Да разберат, че Реформацията не е насочена срещу Християнската религия, а 

срещу Християнската църква. 
• Да осмислят настъпилите промени не само в религиозно отношение с появата 

на протестантството./ връзката между религия и власт/
• Да посочват разновидностите на протестантството

Стандарт:
• Представя различия в начините на живот, в религиозните вярвания и в ценно-

стите на отделни общества.
• Открива връзката между политически, стопански, идейни и социални промени
• Проявява критично отношение при работа с различни исторически източници 
• Очаквани резултати:
• Разпознава идеите на Реформацията чрез различни исторически източници.
• Представя идеите на Мартин Лутер.
• Представя основни възгледи на протестантството и католицизма.

Методи: работа в екип; работа с историческата карта и схемата в края на урока; 
попълване на сравнителна таблица, текстови методи и др. 

Нови понятия: реформация, индулгенция, протестантство, пуритани
Умения за: анализ на исторически източник, разпознаване на идеи, открива 

връзка между политически и др. промени и идеи.
Дидактически средства: Освен текстът в учебника и изображенията, могат да се 

ползват кратки видеоматериали от Biography.com (на английски език) към които 
да се задават въпроси за слушане с разбиране или учителят да обясни основната 
информация.

Ход на урока:
Предварителни знания и мотивация:
Каква е ролята ха Християнската църква през Средновековието? Определете 

върху кои сфери тя има решаващо влияние? Променя ли се то през Късното сред-
новековие? Кога става първото голямо разделение на християнството?

 
План на урока
1. Причини за Реформацията
На база на отговорите на поставените въпроси се изясняват отслабените по-

зиции на Католическата църква в началото на Новото време. Така с помощта на 
учителят се изясняват причините за Реформацията.

Работа с текста от учебника: да разширим и конкретизираме. Да систематизи-
раме причините: отслабените политически позиции на Католическата църква; ду-
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ховната криза, (корупцията; индулгенциите); книгопечатането и разпространение 
на новите идеи.

2. Мартин Лутер и началото на Реформацията 
Учениците се разделят на 2 основни екипа: А – представителите на Реформаци-

ята и екип Б – представителите на Католическата църква. 
Екип А се разделя на наколко подекипа; А1 – лутерани; А2 – калвинисти; А3 

– англикани. Екипи А представят идеите на водачите си и причините за разпрос-
транението им. Слушателите имат задача да следят информацията по зададените 
критерии на екипите (например: промените в религиозно отношение: не е необхо-
дим посредник между вярващият и Бог, какви са светските измерения, т.е. в чий 
интерес са, какви противоречия или проблеми могат да възникнат). Покриването 
на тези критерии е база за поставяне на оценка.

Екипите работят със схемата в края на урока и информация от учебника, ис-
торическа карта (от учебника, атласа или интернет), допълнителни сведения от 
Biography.com

3. Реформацията в швейцарските земи
Представя се информацията от екип А2
4. Разпространение на протестанството. 
Представя се информацията от екип А3 и се следва алгоритъма на предишната 

точка. Тук се уточнява общото и различното при понятията: протестанти, лутера-
ни, калвинисти, англикани, пуритани. 

Учителят поставя задача да се изработи схема за различията между отделните 
представители на Реформацията. На дъската подробно се аргументира един от из-
работените варианти и се посочва многообразието на схемите. Така учениците ра-
ботят за усвояване на умението за съставяне на схема за определени историческо 
събитие или процес. Да стане ясно, че има многовариативност при представянето 
на задачата, така както има различия сред възгледите на отделните водачи.

Примерни схеми: тук може да се направи междупредметна връзка с информа-
ционните технологии – как да търсим информация по определен показател. Уточ-
няват се ключовите думи като показатели (това умение го упражняват и при исто-
рическата работилница  на с. 60).

След като екипи А представят своите виждания се организира дебат на тема 
„Религиозното разделение в Европа през 1555 г.” Да се ползва  и тематичната 
карта за Реформацията и Контрареформацията oт учебника, с. 37. Примерни въ-
проси: Определете географското разпространение на идеите на Реформацията? В 
кои държави се разпространява тези идеи и защо? 

Кои държави остават верни на Католическата църква? Аргументирайте се.
Ще бъде направена връзка със следващата тема, като екипът на католиците ще 

обяви в заключение, че следващия час по история и цивилизации те ще представят 
мерките, които ще вземат срещу разпространението на Протестантството.
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Тема 10: Англия между короната и парламента 

Урок за нови знания

Дидактически цели: 
Учениците:
• Да разберат, че парламентарната монархия e нова политичека форма на упра-

вление.
• Да осмислят връзката между новата политическа структура и началото на де-

мократичното управление
• Да се покаже, че често външната страна на събитията и процесите се разли-

чават от истинската им същност (републиканското управление е съпътствано с 
насилие и на практика  Кромуел е абсолютен владетел).

Стандарт:
• Открива причини и последици
• Описва основни политически възгледи и модели на управление
• Извлича и интерпретира информация от писмени документи, карти, изображе-

ния, схеми, диаграми

Очаквани резултати:
• Описва установяването на парламентарната монархия в Англия

Методи: мозъчна атака, работа с исторически извор, текстови методи и др. 

Нови понятия: ограничена и парламентарна монархия, Протекторат, рес-
таврация

Умения за: работа с исторически извори, характеристика на историческа лич-
ност, попълване на схема и др.

Дидактически средства: Освен текстът в учебника и изображенията, може да 
се ползва сайтът на английския парламент с кратки откъси, илюстриращи разви-
тието на Парламента в началото на Новото време.

Ход на урока:
Предварителни знания и мотивация: на база на изученото по Средновековна 

обща история си припомнят:
Какво е характерно за политическото устройство на Англия през Късното сред-

новековие? Какво влияние оказва Магна харта върху него? Кога се появява Пар-
ламентът и какви за функциите му?

 
План на урока
След като се установи връзката с политическите промени – появата на Парла-

мента, да се акцентира върху новите предизвикателства:
1. Особената държава
Англия между короната и парламента – проблемът за контрола върху властта;  
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2. Гражданската война и републиканският експеримент
Работа с исторически извор – „Из обвинение срещу краля от 20 януари 1649 г.“ 

с помощта на поставените въпроси да се изяснят причините за обвиненията срещу 
краля и да се даде лична оценка: справедливи ли са?

Да се покаже истинската същност на републиканското управление – Кромуел и 
абсолютната му власт като лорд – протектор.

Допълнителна информация: www.history.com/topics/british-history/oliver-
cromwell

3. Реставрацията и Славната революция
Да се направи връзката между  „Славна революция“ и новото политическо ус-

тройство.
4. Парламентарната монархия
Да се проследи защо в Англия – процесът на промяната на политическата струк-

тура (конфликтът между парламента и краля) е продължителен, трае няколко века. 
Парламентарната монархия – гарантира спазването на закона;

Да се изрази чрез схема новото политическо устройство – парламентарната мо-
нархия, като се обърне внимание кой е суверен и така се очертаят бъдещите борби 
за разширяване на гражданските права.

Обобщение: Учениците отговарят на въпрос 5 към урока и така се аргументира 
значимостта на политическите промени в Англия.

Тема 11: Франция на краля слънце 

Урок за нови знания

Дидактически цели: 
Учениците:
• Да разберат характеристиките на френският абсолютизъм – съсредоточава в 

ръцете си цялата власт: изпълнителна, законодателна, съдебна.
• Да представят културния разцвет на Франция в епохата на абсолютизма

Стандарт: 
• Описва основни политически възгледи и модели на управление.
• Открива причини и последици
• Оценява идеи и действия на личности в историята.

Очаквани резултати:
• Представя политическата система на френския абсолютизъм. 
• Описва живота във Версай по времето на Луи XIV.

Методи: мозъчна атака,  работа с исторически извори – текстови и изображе-
ние, работа в екип и др. 

Нови понятия: абсолютна монархия
Умения за: анализ на изображение, работа с текст и изображения и др.
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Дидактически средства: Освен текстът в учебника и изображенията, могат да 
се използват видеоматериали, схеми, презентации и др. 

Ход на урока:
Предварителни знания и мотивация: 
Учениците да направят връзка с изученото за политическото развитие на Фран-

ция през Късното средновековие – акцент върху процесът на централизация, въз-
никване на Генералните щати и тяхната функция. 

План на урока:
Какво е характерно за политическото устройство на Франция през Късното 

средновековие? Кога се появяват Генералните и какви са функциите им?
1. Първи стъпки във властта на краля слънце
Учениците си припомнят процесът на централизация във Франция и възникване-

то на Генералните щати. Уточняват се съвещателните им функции. Добре е да се 
направи аналогия с ролята на английския парламент: 1) преди гражданската война; 
2) след Славната революция. 

За изясняване на новият учебен материал се анализират историческите извори 
към текста на урока в учебника (изображение и документи). Уместно e за изпълне-
нието на тези задачи учениците да се разделят на 3 екипа. 

Екип 1 ще има задачата да работи със изображението като свидетелство на епо-
хата: Луи XIV, портрет от Хиацинт Риго, 1701г., като се ползват указанията за 
анализ към изображението. 

Екип 2 допълва изграждането  на образа на Луи XIV  чрез анализа на писме-
ните исторически извори в учебника : „Слънцето като символ на краля“, а Екип 
3 – анализира „Дневният режим на краля слънце“ като се ползват поставените 
въпроси.

2. Вътрешна и външна политика
Тук акцентът пада върху факта, че третото съсловие понася всички тежести на 

данъчната политика, което ще породи конфликт с привилегированите съсловия. 
Може да се използва схемата  на френското общество, в урок № 18. След кратък 

анализ учителят добавя цифри, които дават числеността на отделните съсловия: 
1 съсловие: ок. 120 000 души; 2 съсловие: oк.130 000; 3 съсловие: ок. 2 500 000. 

Учителят задава въпроса: Сега, след като имате сведения за числеността на от-
делните съсловия,  променя ли се мнението ви за отношенията между тях? 

За изясняване на икономическата политика можем да въведем понятията мер-
кантилизъм и протекционизъм. 

Външната политика се проследява само като стратегия и се илюстрира от истори-
ческа карта от учебния атлас. Обръща се внимание на областите Елзас и Лотарингия, 
конфликтни точки на френско-германските отношения и в 1870 г., и в 1914 г.

3. Версай – перлата в короната на краля слънце
Тук може да се постави предварителна задача да се направи презентация за Вер-

сайския дворец от ученици, които са го посетили или които имат силното желания 
да го посетят.

Да се ползват и изображенията от урока и от историческата работилница за Вер-
сай. Въпроси и задачи: Опишете въздействието, което оказва върху вас изобра-
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жението на Версай. Направете аналогии с архитектурни стилове, изучавани по 
изобразително изкуство. 

Учителят може да илюстрира разказа с кратки видеоматериали за Версай. http://
en.chateauversailles.fr/

Обобщение: По време на периода, известен като Стария режим, Франция се 
превръща в централизирана абсолютна монархия. Абсолютният владетел, в слу-
чая Луи XIV, подчинява Франция на волята си, обожествява властта си. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1:

ФРАНЦИЯ НА КРАЛЯ СЛЪНЦЕ
ПРИМЕРЕН РАБОТЕН ЛИСТ

Зад. 1. Попълнете таблицата според посочените показатели.
Франция през епохата на абсолютизма“ – постижения и негативи

Сфери на дейност Постижения Негативи

Методи на управление

Икономическа политика

Външна политика (по съ-
ответната карта от учебния 
атлас)

Политика в областта на 
културата

Религиозна политика

Устно аргументирайте защо сте оцнили отделните събития или процеси като 
постижения или негативи. 

Зад. 2. Анализирайте документа като отговорите на съпътстващите въпроси:
Из „Писмо на Луи XIV до градските власти и народа на Марсилия“, 26 

август 1664 г.
Като се има предвид колко изгодно би било Франция да възстанови своята 

външна и вътрешна търговия, ние сме решени да се създаде Съвет, чиято дей-
ност да е посветена на търговията. Той ще се свиква на всеки две седмици в 
наше присъствие и ще се разглеждат интересите на всички търговци, както и 
средствата, които да доведат до съживяване на търговията.

Ние също така ви информираме, че ние сме предвидили в разходите на наша-
та държава един милион ливри годишно за насърчаване на производителите и 
увеличаването на навигацията, да не говорим за значителните суми, които да 
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насърчат фирмите на изток и в Западна Индия. ... Ние работим непрекъснато 
за премахване на таксите, които се събират по плавателните реки. ...Това, че 
вече са били изразходвани повече от милион ливри за ремонт на обществените 
пътища, на които ние също обръщаме постоянно внимание...

Всички търговци, които осъществяват търговия по море, които купуват 
кораби, или които строят нови, за превоз или търговия, ще получат от нас 
субсидии за всеки тон на стоки, които те експортират или внасят при тези 
пътувания.

1. Какава е целта на това писмо?
2. Каква институция се създава и какви са нейните задачи?
3. Какви мерки са предвидени за постигането на поставените цели? Смятате ли, 

че ще бъдат ефикасни?
4. С кой исторически термин може да се определи тази икономическа политика?
Зад. 3. Разгледайте следните изображения, отнасящи се за епохата на 

френския абсолютизъм, и отговорете на въпроса: Какво символизират фи-
гурите? Използвайте насочващите въпроси:

• Защо и на двете изображения са изобразени по 3 фигури?
• Какви за взаимоотношенията между тях?
• Анализирайте начина, по който са поставени.

Зад. 4: Опишете френския абсолютизъм, като използвате следните истори-
чески понятия: божествени права, кралят слънце, Версай, финансов дефи-
цит, Генерални щати, неограничена власт.
Обем до една страница.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2:

ТРИТЕ СЪСЛОВИЯ НА ФРЕНСКОТО ОБЩЕСТВО 

ПЪРВО 
СЪСЛОВИЕ
Духовенство

Прибл. 130 000 души
Те имат свои собствени 

съдилища

ВТОРО СЪСЛОВИЕ:
Кралски особи и благородници
Между 120 000 – 350 000 души 
Право да носят оръжие/мечове 

Специален режим в съдилищата 
Не служат в армията 

ТРЕТО СЪСЛОВИЕ 
Всички останали

Прибл. 27 млн души
Те нямат привилегии

Трябва да плащат много данъци

Трите съсловия – плащат данъци 
Първо и Трето съсловие – Нищо общо помежду им
Второ и Трето съсловие – Нищо общо помежду им
Първо и Второ съсловие:

• Не трябва да плащат определени данъци
• Имат право да създават закони

Тема 15: Просвещението 

Урок за нови знания

Дидактически цели: 
Учениците:
• Да разберат, че през ХVІІІ век във Франция се разгръща мощно интелектуал-

но движение наречено Просвещение 
• Да осмислят настъпилите промени: триумфът на разума над вярата; на опита 

над суеверието и окончателно скъсване със средновековното мислене
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Стандарт: 
• Открива връзката между политически, стопански, идейни и социални промени
• Оценява идеи и действия на личности в историята

Очаквани резултати:
• Свързва основни представители на Просвещението (Лок, Волтер, Монтескьо, 

Русо) с техните идеи.

Методи: мозъчна атака, попълване на концептуална карта и сравнителна табли-
ца, текстови методи, анализ на исторически извори и др. 

Нови понятия: Просвещение, граждански права, народен суверенитет, религи-
озна толерантност

Умения за: работа с исторически документ, изображение; извеждане на причи-
ни, оценяване на идеи, попълване на таблица и др.

Дидактически средства: таблици, презентация и др.

Ход на урока:
Предварителни знания и мотивация: припомняме си други исторически пе-

риоди, когато идеите коренно променят света: Ренесанса, Реформацията
Да групираме предложенията под заглавието: Идеите и промяната 

Новите идеи на Ренесанса Новите идеи на Реформацията

Учителят прави връзка със следващата историческа епоха – на Просвещението 
(XVIII век).

Предварителна задача: Учениците предварително са разделени на няколко 
екипа и всеки от тях има за задача да подбере мисли на определена личност, свър-
зана с Просвещението. Уместен критерий при подбора е да се дадат задължително 
личностите, чийто изображения са дадени в учебника (Лок, Волтер и Дидро). Все-
ки екип освен за тези личности да потърси и информация за други представители 
на епохата. Така изследователската дейност на учениците ще представлява нами-
ране на исторически извори, на базата на които да се организира дискусия и ще се 
изяснят идеите на Просвещението.

План на урока
След като се направи паралел с новите идеи от предходни епохи и учителят 

е мотивирал новата тема, се поставя проблемен въпрос, чийто отговор трябва 
да бъде даден в края на часа: Революционери или реформатори са просве-
тителите?

1. Философите на Просвещението и техните политически възгледи 
Учителят изяснява английската представа за естествените права на човека и 

политическите свободи; възгледите на Волтер, Монтескьо и Русо за свободата, 
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управлението чрез закона, за народния суверенитет, толерантността. Ползва се 
документа към урока и се отговаря на поставените въпроси към него.

Може да се попълни следната таблица (или във вид на концептуална карта):

Представители Разчитат на Идеи Критика и предло-
жения

Джон Лок: Хора-
та: родени свободни
Държавата: пази 
естествените права 
– на живот, свобо-
да, собственост 

Разума
Рационализма 
Науката
Образованието 
Прогреса

За народен сувере-
нитет
Две власти:
Законодателна Из-
пълнителна 

Срещу абсолютизма 
За ограничена мо-
нархия
 

Шарл дьо Монте-
скьо
„За духа на зако-
ните“

Три власти: Зако-
нодателна
Изпълнителна
Съдебна

За конституционна 
монархия

Франсоа Волтер За толерантност
За свобода на изра-
зяването 
За религиозна 
свобода

Срещу аристокра-
цията и църквата

Ж. Ж. Русо – пред-
вестник на демо-
крацията

Индивидуална 
свобода
За народен сувере-
нитет 
Пряка демокрация

За обществен 
договор, в името на 
общото благо
За събрание на 
гражданите 

След това се дава дума на отделните екипи да аргументират възгледите на 
просветителите чрез намерените мисли и така учениците откриват в тях новите 
идеи. (Какъв е произходът на всички тези представители на Просвещението?) 

Работа с текста от учебника, възможни са и кратки презентации: да разширим и 
конкретизираме. 

Как идеите на просветителите ще повлияят върху обществото? Върху кои съ-
словия ще имат най-голямо влияние? Защо?

2. Просвещенските идеи в обществото
Проследява се разпространението на новите идеи и се мотивира защо просве-

тителите залагат на образованието. За да се осмисли значението на идеите на тази 
епоха се съотнасят с нашето съвремие –  да се отговори на въпрос 4 към урока.

Затвърдяват се понятията: просвещение, народен суверенитет, видове власти 
– какво означава да се разделят властите. Актуализиране – народен суверенитет и 
избирателни права. Трябва ли днес да гласуваме, защо?

Завършваме урока с отговор на проблемния въпрос. На учениците се обръща 
внимание, че най-важното е да аргументират отговора си. 

За домашна работа може да се постави като задача написването не есе върху 



78

поставения проблемен въпрос и неговото дискутиране в края на часа: „Просвети-
телите на XVIII век – революционери или реформатори?”

А защо не да помислят върху въпроса:
„Енциклопедията – интернетът на ХVІІІ в.? Кой и как се възползва от дос-

тъпа до нея?“ 

Тема 18: Френската революция. Установяване  
на конституционната монархия 

Урок за нови знания

Дидактически цели: 
Учениците:
• Да разберат, че революцията от 1789 г. променя политическото устройство 

във Франция: от абсолютизъм към конституционна монархия
• Да осмислят настъпили политически промени: суверен е нацията, има разде-

ление на властите;

Стандарт: 
• Описва основни политически възгледи и модели на управление.
• Описва развитието на правата и свободите на гражданите в различните общества.
• Извлича и интерпретира информация от писмени документи, карти, изобра-

жения, схеми, диаграми

Очаквани резултати:
• Посочва причини и последици от Френската революция (1789 г.)

Методи: ролева игра, работа с исторически извори, текстови методи и др. 

Нови понятия: революция, конституционна монархия, суверен, граждански права
Умения за: работа с исторически източници; анализ на исторически източници 

и изображения; извеждане на първостепенни и второстепенни характеристики ; 
разбиране и правилна употреба на понятия

Дидактически средства: Работи се със схемата и документите в учебника. За 
да се видят общите нтереси между съсловията учителят показва приложените тук 
допълнителна схема и работен лист.

Ход на урока:
Предварителни знания и мотивация: 
• Кои революции познаваме до момента от ХVІІ – ХVІІІ в.? Кои бяха причините 

за тях? Каква е разликата в постигнатите резултати в Англия и САЩ?
Връзка с урок 11: Учениците си припомнят характеристиките на френския аб-

солютизъм. Учителят постава въпрос 2 от урока: Обяснете какви са интересите 
на всяко едно от съсловията? Учениците се разделят на 3 групи, всяка една от тях 
представлява едно от съсловията. Като анализитат таблицата на съсловията с. 77 и 
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ползват знанията си от урок 11, те формулират отговора. Групата, представляваща 
третото съсловие, ползва и док. 1 към урока. Така ще се акцентира върху противо-
речията между съсловията.

Предварително се подготвя кратка презентация с карикатури, които отразяват 
състоянието на обществото, или други подходящи изображения. 

План на урока
Кои са основните противоречия между съсловията във френското обще-

ство през епохата на абсолютизма?
1. Противоречията и конфликтите във френското общество 
• Стъпвайки на знанията за абсолютизма и неговата характеристика, да се изве-

дат пречките, които поставя той пред развитието на обществото.
• След като се изяснят тези противоречия учителят поставя задача: 
Нека се опитаме да рещим тези противоречия. Какъв е приносът на всяко едно 

от съсловията за функционирането на държавата. Защо ще е недоволно третото 
съсловия (96% от населението)? Единно ли ще бъде в исканията си третото съсло-
вие? Кои имат интереси да участват във властта?

Всяко едно съсловие да излъчи по един представител и те ще се опитат да стигнат 
до консенсус и да решат противоречията, т.е. ще направи аналогия с Генералните 
щати (игрови методи и емпатия – да съпреживеем емоцията, мислите, епохата).

Да се изведат причините за революцията и стремежите на всяко едно от съсловията.
2. Началото на революцията и краят на абсолютизма 
След като екипите не са стигнали до общо решение – как да се премахнат съ-

ществуващите противоречия между съсловията, учителят разказва за щурма на 
Бастилията и последвалите промени. Да се изясни какво символизира Бастилията. 
Да припомним функцията на Генералните щати и факта, че не са свиквани от 100 
години. Механизмът на представителството. Изясняване на понятието Учредител-
но събрание. Какво ще бъде отношението на краля към него? Той го свиква – той 
го разпуска и избухва революцията. Оформяне на три центъра на властта – кому-
ната, кралят, Учредителното събрание. Кои ще се съюзят и срещу кого?

3. Конституционната монархия 
Същността на това политическо устройство се изяснява чрез анализ на док. 2, като 

се отговори на въпросите, поставени към документа. Да се обобщи кой е източникът 
на властта и така да се изясни понятието суверен. Учителят задава въпроса: Кой за 
първи път дава тези идеи в обществото? – прави се връзка с идеите на Просвещението.

Обобщение:
Прави се връзка с Американската независимост – Декларацията от 4 юли 1776 г.  

и приетата конституция през 1787 г.
През анализа на изображението се откриват символи, правят се сравнения меж-

ду основните документи: Какви символи откриваме. Сравнете с американската 
декларация! Кои имат избирателни права според нея. Кои ще бъдат недоволни от 
този първи етап на революцията? Помислете.

За домашна работа се поставя въпрос 6, който ще бъде основа за сравняване 
на политическото устройство на Англия и Франция 
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Тема 21: Първата индустриална  революция 

Урок за нови знания

Дидактически цели: 
Учениците:
• Да свържат идеите на Просвещението – Джон Лок, френските мислители;  

Независимостта на САЩ и Френската революция, с цялостната промяна на об-
ществото – политическа и икономическа – в Европа и Америка. Мислителите на 
Просвещението са изразители на новите търсения на засилващата се буржоазия.

• Да разберат, че индустриалната революция е преход от аграрна към индус-
триална икономика. Манифактурите отстъпват място на машинното производство. 
Икономиката се ориентира към пазара, заражда се капитализмът.

• Да осмислят настъпилите промени: демографски (нарастване на градовете). 
Формира се нова социална структура на обществото. Използва се женски и детски 
труд във фабриките.

Стандарт: 
• Открива връзката между политически, стопански, идейни и социални промени.

Очаквани резултати:
• Дава примери за открития и нововъведения – символи на Първата индустри-

ална революция.
• Извлича информация от различни исторически източници за промени в об-

ществото и всекидневния живот, резултат от индустриалната революция
Интердисциплинарна връзка с природните науки:
Знание за напредъка, ограниченията и рисковете от технологиите в обществото.

Методи: мозъчна атака, концептуална карта, попълване на сравнителна табли-
ца, устни и текстови методи (характеристика, извеждане на първостепенни факто-
ри – причини и последици,  и др.); презентация.

Нови понятия: индустриална революция
Умения за: работа с исторически извори и изображения, попълване на таб-

лица и др.
Дидактически средства: текстът в учебника, съответната историческа карта от 

учебния атлас, документи и изображения; може да се направи презентация и да се 
използват филмчета от Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=IeD7mYk_Wq0 – рисуван, на английски, 5 мин 
https://www.youtube.com/watch?v=ut0rX2MngL8 – Англия по време на Първата 

индустриална революция, на английски, 3 минути

Ход на урока:
Предварителни знания и мотивация: 
Вариант 1: Възможно е да се тръгне от понятието революция – коренна промя-

на. Какви революции познаваме – неолитната, когато хората усядат, занимават се 
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със земеделие; Френската революция – полага основите на съвременния свят, осъ-
ществява се прелом в мисленето и практиките, в организацията на държавата и об-
ществото. Да потърсим връзката – индустрия – революция; учениците да достиг-
нат макар и косвено, по логичен път, до идеята за промяната в производството.

Вариант 2: Без какво не можем да живеем днес? (попълва се концептуална кар-
та; всеки ученик да каже по нещо): смартфон, лека кола, самолет, ютия, телевизор, 
асансьор, микровълнова печка… В хода на урока картата се допълва с откритията 
и тяхното приложение от времето на Първата индустриална революция. 

План и ход на урока:
Да помислят: Защо Англия става носител на новите тенденции в икономиче-

ското развитие?
1. Причини за индустриализацията. (Връзка с Урок № 10 и № 15: 
Англия между короната и парламента.) Защо в Англия? – сигурност; парла-

ментарната монархия гарантира спазването на закона; колониална сила, измества 
Испания и Португалия; морски флот, пазари, суровини (учениците да достигнат 
самостоятелно до основните причини).

Връзка с идеите на Джон Лок и френските просветители (суверенитетът идва 
от народа, за разделяне на властите). В интерес на кого са всички тези промени? 
Къде намират най-ярко проявление идеите на английските мислители и френските 
просветители?

Работа със схемата и текста от учебника: да разширим и конкретизираме. 
(Може да ни послужи и при обобщението на целия урок). Обобщаваме причините 
за индустирализацията. 

2. Изобретенията (обърнете внимание на рубриката „Отблизо“). 
Презентация – основните технически нововъведения, кой ги прави, къде се въ-

веждат. Има много филми в Youtube на BBC на английски, френски, испански, а 
също преведени на руски; които могат да покажат нагледно как се осъществява 
промяната с въвеждането на парната машина, совалката, локомотива, парахода…

Задача: Изображение 1: Първото голямо световно изложение в областта на 
културата и индустрията, Лондон, 1851 г.

Въпроси към изображението: Отразява края на Първата индустриална революция: 
учениците сами да открият: 1. Защо изложението обхваща две области – културата и 
индустрията? 2. Могат ли да се разпознаят някои от участниците, според знамената 
в ляво? 3. Да опишат какво виждат на изображението като групират обектите според 
двете области – култура (облеклото на присъстващите, произведенията на изкуството 
– статуи, килими); индустрия (съдове, оръдия – военна индустрия). 

3. Последици 
В презентацията да бъде включена Карта за разширяване на географските гра-

ници на индустриалната революция; строеж на ж.п. линии, пристанища. 
Разделяму класа на групи и търсим последиците: положителни и отрицателни. 

Как се променя животът на хората? По-лесно или по-трудно става тяхното всеки-
дневие?

Задача: Изображение 2: Манчестър, 1870 г. Въздухът е замърсен от комините 
на множеството фабрики. 
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Въпроси: Обяснете как се отразява работата на фабриките върху околната сре-
да? Как днес се води борбата срещу замърсяванията? 

Задача: Документът със съпътстващите въпроси: Дейвид Макферсън, Анали 
на търговията, 1805 г. 

Обобщение: Да се даде отговор на въпроса защо Англия е носител на новото.
Извеждаме последиците и обобщаваме, че индустриалната революция за един 

век води до коренна промяна. В резултат на тази революция динамиката в разви-
тието на обществото се ускорява и за 200 години светът се преобразява напълно.

Тема 22: Модернизация на всекидневието след Първата  
индустриална революция

Комбиниран урок 

Дидактически цели: 
Учениците:
• Да осмислят, че процесът на модернизация представлява преход от традицион-

ното към модерното общество или от аграрното към индустриалното. Той започва с 
индустриалната революция, но продължава и днес по един еволюционен начин.

• Да разберат, че модернизацията е процес на усъвършенстване и обновяване и 
се проявава във всички области: икономика, политика, култура, всекидневие.

• Да откриват и сравняват настъпилите промени в резултат на индустриалната 
революция и в съвременността. 

Стандарт: 
• Открива връзката между политически, стопански, идейни и социални промени.
• Описва развитието на правата и свободите на гражданите в различните общества.

Очаквани резултати:
• Извлича информация от различни исторически източници за промени в обще-

ството и всекидневния живот, резултат от индустриалната революция
• Подбира и обработва информация за исторически личности, събития и проце-

си от Просвещението чрез ИКТ.
Дейности в клас: Работа в екип по предварително зададени задачи за проучване 

и дискусия: демография, положението на децата, жените по време на индустриал-
ната революция.

Интердисциплинарна връзка с дигитална компетентност: 
• Критично отношение към наличната  информация и отговорно ползване  на 

интерактивните медии
Методи: дискусия, презентация, попълване на сравнителна таблица, устни и 

текстови методи (характеристика, извеждане на първостепенни фактори – причи-
ни и последици, и др.)
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Нови понятия: урбанизация, модернизация
Умения за: работа с исторически извори, изображения; извеждане на причин-

но-следствени връзки, умение да открива отражение на процесите и др.
Дидактически средства: Освен използването на текста в учебника и изобра-

женията, може да се направи презентация, постер, таблица, схема; да се използва 
историческа карта от учебния атлас, за да се проследи процесът на модернизация 
според страните, в които се наблюдава.

Ход на урока:
Оценяване на знанията от предходната тема – кои технически открития проме-

нят живота на хората? В какво се изразяват те?
Въвеждане в новата тема: Връзка с Урок № 21: 
Разглеждане в сравнителен план на осъществените промени чрез разделяне на 

класа на групи/екипи. На базата на различни допълнителни източници учениците 
самостоятелно да формулират изводи. 

Примерен план и ход на урока:
1. Свят на социални контрасти 
А) Демографски промени: До индустриалната революция броят на населе-

нието на Земята не търпи големи изменения, докато след това започва непре-
къснато да расте и днес наближава 7 милиарда души, като по-голямата част от 
тези хора живеят в развиващите се страни. В развитите започва тенденция към 
намаляване и застаряване на населението. Високият жизнен стандарт свързва-
ме както с удължаване на продължителността на живота, така и с намаляване 
на раждаемостта. 

Как е било през ХVІІІ – ХІХ в.? (Вж. също историческата работилница на с. 96 
и статистическите данни в нея.)

Да се откроят причините за нарастване на населението: преодоляване на застоя 
в резултат на: борбата с болестите (чумата); промяната в храненето (нови култури 
от Америка); раждаемостта продължава да е висока; удължаване на живота, нама-
ляване на детската смъртност. 

Да се представят диаграми и учениците сами да извлекат информация за нарастване-
то на населението, състава на населението, продължителността на живота и др. 

Схема 1. Ръст на населението.
Б) Социална структура на обществото – водещата роля на буржоазията
Схема 2. Социална структура на обществото: буржоазия – пролетариат; земе-

владелци – селяни; търговско – занаятчийска прослойка  
В) Положението на работниците; експлоатацията на жените и децата.
Задача: Изобр. 2 (с. 93 долу, ляво) – Защо се използва детски труд? При какви 

условия работят децата? Спазват ли се някакви изисквания за охрана на труда? 
Какво е заплащането? Как се отразява ранното постъпване на работа върху дет-
ския организъм?

Проучете по материали от интернет как се спазват правата на децата в България 
днес. Направете постер или презентация.
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2. Борба за социални права 
А) Съпротивата срещу машините 
Задача: Изображение – Лудити (разбиване на машини). 
Въпроси: Какво е изобразено на картината? Какво държат в ръцете си тези 

мъже? (самостоятелно). Защо предприемат подобни действия? Ще спрат ли про-
греса, разрушавайки машините?

Допълнителна информация: От самото начало на индустриалната револю-
ция най-вече занаятчиите се съпротивляват на нововъведенията и въвеждането на 
машините. През второто десетилетие на ХІХ в. в Англия се заражда лудитското 
движение (вероятно, от името на работника Нед Луд), което разрушава машините, 
основно в текстилната индустрия.

Б) Първи професионални сдружения
В) Ролята на държавата. Първият трудов закон във Великобритания е Зако-

нът за фабриките от 1802 г., с който се ограничава и времето за работа и наемане 
на децата (проучете).

3. Всекидневието 
А) Разпадане на традиционното семейство
Задача: Док. „Берта, шивачката“ – из в. „Ню Йорк таймс“ – за сексуалния тормоз. 
Рубриката „Отблизо“ – За брака, Луи-Себастиан Мерсие, Картина от Париж, 

1788 г.
Б) Жилищата
Задача: Изображение: Търговска къща в Лондон. Търсене на функционалност 

и удобство. Съчетаване на професионалните нужди с личните. По какъв начин се 
постига това? (Не се губи време за пътуване, контрол над децата, и др.)

В) Транспорт и комуникации
Как допринася развитието на транспорта за придвижването на хората? С каква 

цел пътуват те? 
Г) Периодичен печат – Каква е ролята на периодичния печат? 

Обобщение и домашна работа:
Промените стават все по-динамични, променят се както условията на живот и 

работа, така и забавленията на хората.
Да изпълнят писмено задача № 4 в края на урока. 
Мотивирайте учениците да се заинтересуват от:
Книга: В своя роман „Трудни времена“ Чарлз Дикенс описва трудния живот 

на работническата класа в Англия по време на индустриалната революция. Той е 
автор и на романа за деца и юноши „Оливър Туист“, който отразява живота на 
деца сираци през същия период. Може да се прочете онлайн на:

https://chitanka.info/text/7794
Филм: Романът „Жерминал“ на френския писател Емил Зола (https://chitanka.

info/book/4294-zherminal) е филмиран от режисьора Клод Бери и е с участието 
на Жерар де Пардийо: http://filmitena.com/mov/5471/germinal-zherminal – трейлър 
към филма.

Филм: „Оливър Туист“ режисьор Роман Полански, 2005 г.
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Тема 23: Барок и класицизъм 

Комбиниран урок 

Дидактически цели: 
Учениците:
• Да осмислят, че процесът на модернизация засяга силно областта на култура-

та: живопис, скулптура, театър, музика и т.н. 
• Да разберат, че тези два стила оставят забележителни шедьоври, които и днес 

служат за образци в изкуството.
• Да сравняват и търсят естетическа наслада от образците на изкуството, да раз-

бират красивото и непреходното.

Стандарт: 
• Идентифицира и описва културно-исторически паметници със световно значение 
• Оценява значението на европейските приноси в световното културно наследство

Очаквани резултати:
• Разпознава различни стилове (класицизъм, барок) 
• Подбира и обработва информация за исторически личности, събития и проце-

си от Просвещението чрез ИКТ.
Дейности в клас: Работа в екип по предварително зададени задачи за проучва-

не и дискусия: биографии на основни представители в изкуството, литературата, 
скулптурата.

Интердисциплинарна връзка с Изобразително изкуство (вж. Учебната програма).

Методи: устни, текстови, нагледни методи (описва по зададени показатели), 
дискусия, презентация. 

Нови понятия: барок, класицизъм
Умения за: разпознаване, откриване на особености и характеристики; работа с 

изображения и исторически извори и др.
Дидактически средства: Да се използват възможностите на интернет за он-

лайн наблюдение на най-забележителните обекти (виртуална разходка), харак-
терни за барока и класицизма; да се направи презентация, постер – екипно или 
самостоятелно. 

Ход на урока:
Оценяване на знанията от предходната тема 22 – Как се отразява индустриална-

та революция върху свободното време на хората? Кои слоеве подкрепят изкуство-
то през Ренесанса? Променя ли се нещо през епохата на Просвещението?

Въвеждане в новата тема: Припомнете изученото в Урок №: 2 и № 3 и използ-
вайте формираните умения за оценяване на ренесансовото изкуство и ги приложе-
те на практика.

• Кои бяха двата основни центъра на ренесансовите идеи и изкуство? Каква е 
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ролята на Католическата църква за развитието на изкуството? В какви посоки се 
разпространяват, оказват ли влияние върху балканските народи?

Разглеждане в съпоставителен план проявите на барока и класицизма, откриване 
на еволюция в развитието на архитектурата. На базата на различни допълнителни 
източници учениците самостоятелно да формулират изводи, да се използват вир-
туалните разходки чрез Google maps, Google Earth и др. В Youtube могат да се 
открият анализи на много картини на различни езици. 

Примерен план и ход на урока:
1. Барок 
А) Възникване на стила – основна характеристика:
Бароковото изкуство се характеризира с голяма драма, дълбоки и богати цве-

тове, наситена светлина и тъмни сенки; отразява моментът на самото действие. 
Развива се със силната материална подкрепа на Католическата църква. 

Задача 1: Изображение: Площадът в Рим пред базиликата „Св. Петър“ – анализ 
на архитектурните елементи. В интернет има достатъчно информация. 

Б) Разпространение – Нидерландия, Испания и др.
Задача 2: Изображение: Творбата на испанският художник Диего Веласкес 

(1599 – 1660), „Придворните дами“. Завършена към 1656 г. Съхранява се в Музея 
Прадо, Мадрид. Това е Златният век на испанската култура.

Учениците да опишат самостоятелно какво виждат. Самата картина е изключи-
телно интересна и загадъчна, предизвикала спорове сред критиците. Изобразени 
са общо 11 фигури. В центъра се намира инфантата Маргарита Тереза, на възраст 
около 5 години. От двете й страни са менините, нейните придворни дами – двете 
момичета (доня Исабела и Мария Аугустина). Художникът е пред голямо платно. 
Всъщност това е автопортрет на Веласкес. В дъното – огледало, в което се отра-
зяват крал Филип ІV и кралица Мариана Австрийска, негова втора съпруга. На 
преден план в дясно са двете джуджета – Мари Барбола и Николасито, който играе 
с кучето. Светлината от големите прозорци пада върху инфантата. 

Задача 3. Изображение: Фламандският художник Петер Паул Рубенс (1577 – 
1640), е гениален художник – интелигентен, пълен с енергия. Съчетава в творбите 
си фламандската и италианската традиция. Отделя изключително внимание на чо-
вешкото тяло, но в същото време той е майстор на пейзажа, независимо дали ри-
сува сюжети от митологията или такива с религиозен характер. Картината „Танц 
на италианските селяни“ е притежание на Музея Прадо, Мадрид.  Подобна тема 
(празници, селски сцени) застъпва и Питер Брьогел Стария, който оказва силно 
влияние върху художника. В тази картина е съчетано митологичното и реалис-
тичното – част от персонажите са облечени с дрехи от епохата, други – сякаш са 
митологични герои. Вижте фигурата в дясно – с кожа на леопард и венец на глава-
та. Мъжът в ляво е оприличаван като част от обкръжението на бога на виното Ди-
онис. Движенията са странни, хаотични, присъстващите се доближават и в същото 
време се отделят един от друг. И всичко това под звуците на флейтиста, седнал в 
клоните на дървото. 

2. Класицизъм 
А) Характеристика на стила 
Б) Представители 
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Задача 4: Изображение – Никола Пусен (1594 – 1665), Светото семейство на 
стълбата, 1648 г. Пусен се вдъхновява от античното изкуство, от творбите на Ра-
фаел и Тициан. Картините му са характерни със строгата сдържаност на класици-
зма, чисти линии и много светлина. Пусен застъпва темата за Светото семейство 
в различни варианти. Образите излъчват хармония и спокойствие. В центъра на 
композицията е Дева Мария, която държи младия Иисус. Той е протегнал ръката 
си към ябълката, която му поднася малкият Йоан (Кръстител), негов братовчед, 
приседнал до майка си – св. Елисавета.  От дясно, в сянката на стълбите, е св. 
Йосиф. Има много иносказателни елементи, които могат да се разтълкуват, ако се 
познава добре митологията и Библията. 

Обобщение и домашна работа:
Изкуството на барока и класицизма е изпъстрено с образци, които съчета-

ват както религиозни, така и митологични и светски сюжети. Те стават модел за 
вдъхновение на много поколения творци. 

Тема 24: Франция и Европа в началото на XIX в. 

Комбиниран урок

Дидактически цели: 
Учениците:
• Да затвърдят знанията за значението на Френската революция и нейните последи-

ци за развитие на Европа и света в края на ХVІІІ – началото ХІХ в. и след това. 
• Да осмислят ролята на Наполеон като един от най-гениалните мъже не само на 

своята епоха, но и в историята; Да разберат неговия принос за преноса на идеите на 
Френската революция и реформирането както на Франция, така и на други държави.

• Да осъзнаят, че когато дадена промяна се прави отвън и насила, тя винаги ще 
срещне съпротива – било от управляващите, било от народа. Войната носи злини 
и тежки материални, морални и психически последици. 

• Да разберат, че Виенският конгрес е опит за затвърждаване на стария абсо-
лютистки ред и отхвърляне на народния суверенитет.

Стандарт: 
• Прилага хронологични и пространствени ориентири при обяснение на терито-

риални и обществени промени.
• Оценява идеи и действия на личности в историята.

Очаквани резултати:
• Описва промените във Франция и Европа по времето на Наполеон I.
• Представя разположението на силите в Европа след Виенския конгрес.

Дейности в клас: Работа в екип по предварително зададени задачи за проуч-
ване и дискусия: биографии на основни представители, които стоят в центъра на 
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политическите събития и промени в началото на ХІХ в.: Наполеон Бонапарт, Ме-
терних, Александър І.

Интердисциплинарна връзка с Чужди езици и География и икономика:

Методи: устни и текстови методи (описва по зададени показатели), дискусия, 
презентация. 

Нови понятия: национализъм, реставрация, статукво

Умения за: анализ на исторически извор и работа с изображение; извличане на 
допълнителна информация от историческа карта; характеристика на историческа 
личност; попълване линията на времето  на таблица, попълване на 5-стишие.

Дидактически средства: интерактивна дъска; историческа карта, работа с ис-
торически извори, изображения – презентация, дидактически игри. 

План и ход на урока:
Оценяване и въвеждане в новата тема: Връзка с Урок № 18 и № 19.
Припомняне и затвърждаване на знанията по въпроса за премахването на абсо-

лютната монархия, етапите на революцията, промените по посока на установява-
нето на Директората. Да се открои ролята на Наполеон.

Учениците да попълнят линията на времето, а в хода на урока да се добавят но-
вите събития:

1 3 54 62

ХVІІІ в. ХІХ в.

1) 1789 г. – Избухване на Френската революция; 2) 1792 г. – Франция – република; 
3) 1794 г. – Установяване на Директората
Нови: 4) 1799 г. – Наполеон става първи консул; 5) 1804 г. – Наполеон – импера-
тор; 6) 1815 г. – Разгромът при Ватерлоо и Виенският конгрес

Изясняване на новото учебно съдържание:
1. Франция по време на консулата и империята.
А) Установяване на Директорията: да следят разказа на учителя и да изведат 
какви проблеми има да решава Директорията.
Б) Наполеон – първи консул на републиката: резултати
Задача: Самостоятелна работа с текста от урока (обществен ред, финанси, закони, др.)

2. Европа под звездата на Наполеон. 
А) Обявяване на Наполеон за император – вътрешна политика
Да се използват следните допълнителни документи:
Из „ Гражданския кодекс“ (1804 г.): 
…Чл. 544. Собствеността е право на ползуване и разпореждане с нещата по абсолю-

тен начин, така че ползуването да не бъде такова, забранено от закона и правилниците.
Чл. 545. Никой не може да бъде принуден да отстъпи своята собственост, ако 
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това не става по причина на обществена полза и срещу справедливо и предвари-
телно обезщетение…

Из „Наказателния кодекс“ (1810 г.)
…Чл. 415. Всяка стачка на работници с цел едновременно прекратяване на ра-

бота или недопускане на работа в някоя работилница, забрана да се явяват в нея 
преди или след определен час или изобщо с цел да се прекрати производството на 
стоки, недопускане или увеличаване на тяхната стойност, ако е налице опит или 
начало на такова действие, се наказва със затвор от не по-малко от един или не 
повече от три месеца. Ръководителите и подстрекателите се наказват със затвор от 
две до пет години… 

Задача: Изображение – анализ:
Картината на Енгър се съхранява в Музея на армията в Двореца на инвалиди-

те, Париж. Повечето критици твърдят, че е нарисувана по собствена инициатива 
на художника през 1806 (на платното в дясно се вижда датировката). Стилът се 
определя като неокласически или академичен. Императорът е седнал на трона в 
обичайната поза на бога Юпитер (главният бог в римския пантеон: властелин на 
небето, дневната светлина и бурите). За това говори и фигурата на орела от килима 
в краката му. В лявата част са изобразени зодиакални знаци, които показват, че 
този бог /съответно Наполеон/ е играел ролята на небесен цар. 

Кои са основните символи: По подобие на Юлий Цезар, първият римски им-
ператор, и Наполеон е с лавров венец на главата. Облечен е в червена мантия, 
върху която ясно личат златни насекоми (пчели), по подобие на мантията на Хил-
дерих, първият крал на франките от V в., а червеното – на властта; в дясната ръка 
държи жезъл (светска власт, по подобие на Карл Велики), а до лявата – ръката на 
правосъдието (опрощава греховете) и меч (военна сила, главнокомандващ); той е 
с ръкавици – символ на религиозната власт, както и с огърлие на Велик майстор 
на Легиона на честта. Създаден от Наполеон за граждански и военни заслуги, този 
орден и днес се връчва във Франция. Има информация в интернет. 
Вижте картината на Ж. Л. Давид, Коронясването на Наполеон с описание на пер-
сонажите: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Coronation_of_Napoleon

Б) Военни кампании: 
Задача 1: Работа с историческа карта: 
Да се проследят на картата кампаниите до 1804 и след това. Кои са основни-

те цели през тези два етапа. Как Наполеон налага властта си на европейския 
континент? 

Задача 2: Документ 1, писмото на Наполеон до брат му Жером.
Задача 3: Из спомените на генерал Жомини, участник в похода за завзема-

нето на Берлин: … На 25 октомври Даву влезе в Берлин, където ние намерихме 
великолепен арсенал и огромни запаси. Нашето настъпление беше така стремител-
но, че столицата… се намираше в състоянието, в което кралят я беше оставил при 
отпътуването си. Изнесли бяха наистина книжните вехтории от архивите, но бяха 
оставили всички средства за война. В същия този ден крепостта Шпандау, която 
неблагоразумно бяха оставили разоръжена, се предаде на маршал Лан.

Да се анализира документът: Защо се отдава по-голямо значение на архивите 
пред военния арсенал?
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В) Резултати и значение на Наполеоновите войни – стъпки към формиране на 
национални държави.

Може да се използва сравнителна таблица / концептуална карта за промените, 
които се осъществяват във Франция и в Европа

Наполеон и политиката на реформи:

Показатели Франция Държави от Европа – по-
сочете кои?

Администрация

Законодателство

Съсловни привилегии

Образование

Други

Обобщение: разглеждат се причините за краха на Наполеоновата политика

3. Виенският конгрес.
А) Основни решения и последици
Задача: Документ 2 – Да се анализира Мемоара на принц Метерних (с. 112)
Б) Европа след Виенския конгрес (работа с историческа карта)
Изясняване на понятията реставрация и статукво.
Обобщение и домашна работа:
Обобщението е върху двата основни акцента – Наполеон и промяната в Евро-

па; последиците от Виенския конгрес
За да обобщите темата и да активизирате учениците, използвайте метода 5-сти-

шие или синквейн. Самостоятелно или по групи да характеризират:

Вариант А) личността на Наполеон (най-добрите предложения да се запишат на 
дъската, ако няма време за домашно). Пример (да се оформи във вид на таблица):

Съществително: Наполеон
Две прилагателни: властен, знаменит
Три глагола: воюва, побеждава, налага се
Фраза: Държавен деец, заложил основите на съвременната френска държава.
Съществително: император 
Вариант Б) (за домашно) Учениците да напишат кратко есе (от 60 думи) като 

използват мисълта на Наполеон: 
„Ако искаш до достигнеш дадена цел, трябва всеки ден да се придвижваш по 

малко към нея“.
Вижте също анимираното филмче, тип комикс, преведено на български: https://

www.vbox7.com/play:bf6e399cd6
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Тема 25: Създаване на  национални държави. 
Неуспешният опит от 1848 г.

Урок за нови знания

Дидактически цели: 
Учениците:
• Да свържат революционните промени с консервативните решения, наложени 

от Виенския конгрес, които ограничават буржоазно – демократичните постижения 
от времето на Наполеон.

• Да разберат, че промяната в обществото се постига по различни пътища – ево-
люционно или чрез революция, която не винаги е успешна.

• Да оценят положителните и слабите страни на революционното надигане и 
поставените искания в отделните държави

Стандарт: 
• Прилага хронологични и пространствени ориентири при обяснение на терито-

риални и обществени промени.
• Открива причини и последици.
• Оценява идеи и действия на личности в историята.

Очаквани резултати:
• Представя разположението на силите в Европа след Виенския конгрес.
• Разбира значението на революциите в Европа от 1848 г.

Методи: устни и текстови методи (описва по зададени показатели), попълване 
на концептуална карта или таблица; игрови методи, анализ на изображения. 

Нови понятия: национализъм, статукво
• Да се затвърдят понятията: революция, реставрация
Дидактически средства: интерактивна дъска; историческа карта, работа с ис-

торически извори, изображения – презентация, дидактически игри. 

Ход на урока:
Въвеждане в новата тема: 
Връзка с Урок № 24: 
Какви са последиците от решенията на Виенския конгрес?
Как се отразяват върху отделните държави? Работа с историческата карта и 

учебния атлас.

Примерен план и ход на урока:
1. Европа след Виенския конгрес. 
А) Ролята на Свещения съюз – възстановяване на статуквото
– да следят разказа на учителя и да изведат какви проблеми има да се решават.
Б) Борба за създаване на национални държави
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Задача: Самостоятелна работа с текста от урока (обществен ред, финанси, за-
кони, др.)

В) Революцията във Франция – 1830 г.
2. Революционният взрив от 1848 г.
А) Причини за революционното надигане
Задача: Документ 1. – В. Юго за Виенския конгрес
В табличен вид или като концептуална карта да се изведат основните моменти от 

революционното надигане 

Революциите 1848 г.

Франция Прусия Австрия

Причини
(самостоятелно)

Политически: 
Виенски кон-
грес – решения:
реставрацията, 
ограничаване 
правата, нацио-
нално потисни-
чество 
Икономически:
Криза, глад, 
безработица
Идейни: либе-
рализъм, нацио-
нализъм

Сваляне Луи 
Филип
Временно 
правителство: 
буржоаз-
но-демокра-
тични свобо-
ди; народен 
суверенитет

Стремеж 
обединение
Общогер-
манско НС 
– обещания 
конституция

Надигане 
подвластни 
народи – 
Искания: 
политическо 
освобождение
унгарци, 
чехи, Северна 
Италия

Възстановява-
не стария ред: 
Франция –мо-
нархия
Германия – 
провал опитът 
обединение
Австрия – за-
пазва целостта
Целта: нацио-
нални държави 
– остава

Последици
(самостоятелно)

развитие

3. Провалените надежди.
А) Последици
– въз основа на устното описание на учителя или работа с текста от учебника, 

учениците да изведат последиците и попълнят концептуалната карта
Задача: Документ 2 – Писмо на пруския крал
Б) Перспективи
Да се осмислят резултатите и да се прогнозират перспективите. Това може да 

послужи за обобщение на темата.

Обобщение 
Вариант: Да анализират изображението „Уличните боеве в Берлин“ – използ-

вайте метода „Шест мислещи шапки“:
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Бяла шапка: дава информация за събитията (на базата на разказа на учителя и 
учебника)

Червената шапка: емоционалното излъчване, какво предчувствие има.
Синя шапка: обяснява общата идея на изображението .
Жълтата и Зелената: допълнителни идеи, символи (оптимистично).
Черната: Критикува – приема или не казаното до тук (обобщение).
Защо не успяха революциите от 1848 г.?
• Макар и неуспешни, революциите от 1848 г. ясно показват стремежите към 

национално обединение или отхвърлянето на чуждата политическа власт. В таки-
ва моменти, общите усилия на монархиите за преодоляване на противоречията в 
името на запазване на собствената власт, водят до потушаване на революционните 
надигания и установяване на стария ред, макар и не за дълго. 

Домашна работа:
Използване на изображенията, включени в Урок № 25: 
Революционни дейци: Мацини и Лайош Кошут. Открийте връзката с българска-

та история! Владетели: Луи Филип – дядо на българския цар; Луи Бонапарт – брат 
на Наполеон Бонапарт. Вариант: Разделете учениците на екипи, които да проучат 
биографиите и да направят кратки резюмета/постер.

Тема 26: Създаване на  национални държави.  Промените 
в Централна Европа

Урок за нови знания

Дидактически цели: 
Учениците:
• Да проследят пътя на обединението на Германия, която се превръща в импе-

рия и се налага като една от водещите Велики сили през следващите десетилетия
• Да се разберат различията в начините на постигането на националното обеди-

нение на Италия
• Да се обясни смисъла на формираната Австрийска дуалистична монархия, 

която не решава националните проблеми в империята. 

Стандарт: 
• Прилага хронологични и пространствени ориентири при обяснение на терито-

риални и обществени промени.
• Открива причини и последици.
• Оценява идеи и действия на личности в историята.

Очаквани резултати:
• Представя разположението на силите в Европа след Виенския конгрес.
• Обяснява обединението на Италия и на Германия като проява на националната 

идея.
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Методи: устни и текстови методи (описва по зададени показатели), анализ на 
документи и на изображения. 

• Да се затвърдят понятията: национална държава, федерация, дуализъм 
Умения за: анализ на изображение; анализ на исторически източници и др.
Дидактически средства: интерактивна дъска; историческа карта от учебния 

атлас, работа с исторически извори, изображения. 

Ход на урока:
Въвеждане в новата тема: 
Какво знаят за съвременна Германия като водеща сила в Европейския съюз? 

Какъв тип държавно управление и устройство има Германия? Кой стои начело 
на държавата?

Връзка с Урок № 16, № 24 и № 25: 
Каква реформаторска дейност провеждат просветените монарси на Прусия и 

Австрия? Припомнете си ролята на Мария Терезия и Фридрих Велики. Какво е 
участието на Прусия и Австрия във Виенския конгрес? Какво довежда до провала 
на революционната вълна от 1848 г.? Как се отразява това на обществата? Ще сп-
рат ли опитите за решаване на политическите и социални проблеми?

Примерен план и ход на урока:
1. Обединението на Германия. 
А) За обединението – различните гледни точки
– да следят разказа на учителя и да изведат какви пътища се предлагат за обеди-

нение
Б) Прусия – водеща сила
Задача 1: Документ 1 (с. 116): Бисмарк за обединението на Германия
Задача 2: Проучете биографията на Ото фон Бисмарк (може и за домашно, во-

деща фигура в Берлинския конгрес) . 
В) Пътят към обединението – войната
Задача 1: Допълнителен документ: „Из Австро-пруския мирен договор, склю-

чен в Прага на 23 август 1866 г.“:
…ІV. Негово Величество австрийският император признава разпускането на 

Германския съюз във формата, в която той съществуваше досега, и дава съгласи-
ето си за нова организация на Германия без участието на Австрийската империя. 
Негово Величество се съгласява също да признае по-тясното, федералното обе-
динение, което ще бъде образувано от краля на Прусия на север от линията на р. 
Мейн, и дава своето съгласие германските държави, разположени на юг от тази 
линия, да образуват съюз, чиято държавна връзка със Средногерманския съюз ще 
бъде предмет на по-нататъшно обсъждане между двете страни…

Въпроси: Обяснете понятието федерация, „федерално обединение“. Анализи-
райте каква е перспективата след обединението на германските държави? От какво 
се отказва Австрийската империя? Проследете на историческата карта в учебния 
атлас границите на Германия и Австро–Унгария. 

Задача 2: Изображение: Картината е нарисувана по повод 70-я рожден ден на 
Бисмарк (1.04.1885). Тя отразява не само обявяването на обединението на Герма-
ния, но и провъзгласяването ѝ за империя. Затова и в ляво на стъпалата е кайзер 
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(император) Вилхелм І, а в залата са представители на всички немски държави. 
Събитието се провежда във Версай – Огледалната зала, резиденцията на френски-
те крале, символ на френския абсолютизъм и мощ. В центъра на изображението, в 
бяла униформа, е Бисмарк. Той е с Медал за заслуги (присъден 1884), заобиколен 
от най-близките си съратници – Началника на Генералния щаб Хелмут фон Молт-
ке, военния министър Албрехт фон Роон и др. Какво още е изобразено на картина-
та? Анализирайте изображението. 

Допълнителни въпроси: С кои държави води войни Прусия? Защо точно във 
Версай е обявено обединението на Германия? (Луи ХІV завзема Елзас и Лотарин-
гия. Сега, след разгрома при Седан, те са върнати на Германия). Какво е значение-
то на обединението? Отговорете на въпрос № 4 след урока. Предположете как ще 
се отрази обединението върху европейската политика?

2. Създаването на единна Италия 
А) Пиемонт – обединител на Италия
Задача: Документ 2: Кавур за ролята на Пиемонт 
Б) Задачи и средства за постигане на обединението
Задача: Изображение: Анализирайте изображението на Гарибалди. Защо ху-

дожникът го представя по три различни начина? Свържете със следващата илюс-
трация – Посрещането на Гарибалди в Неапол. 

Поставете задача да се потърси повече информация за пътя и действията на Га-
рибалди по време на процеса на обединение на Италия. Проучете каква е неговата 
връзка с българите. Използвайте приложеното тук допълнително изображение.

3. Австро-Унгария – империята с привкус на национална държава. 
А) Национален състав на империята
Задача: Допълнителен документ: 
Национален състав на Австрийската империя: въз основа на анализа на статис-

тическите данни, учениците да обяснят достатъчно ли е обявяването на дуалис-
тичната монархия. Разпределение в % при общо 37 милиона население: славяни 
– 49%; австрийски немци – 19%; унгарци – 14%; италианци – 13%;  румънци – 5% .

Б) Перспективи
Да се осмислят резултатите от обединението  на Германия и Италия и трансфор-

мирането на Австрия в дуалистична монархия; да се прогнозират перспективите. 
Това може да послужи за обобщение на темата.

Обобщение: Обединението на Германия я превръща в поредната Велика сила, 
която ще предяви претенции за налагане на своята воля в следващите десетилетия. 
Заедно с Австро-Унгария ще играят важна роля в Източния въпрос и бъдещата 
съдба на Османската империя. Италия също ще търси мястото си в Европейския 
концерт.
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Слав. народи

Австр. Немци

Италианци

Унгарци

Румънци

49%

14%

13%

19%

5%

Гарибалди обува ботуша на Виктор Емануел, карикатура
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Тема 28: Великите сили от средата на ХІХ в. до I световна 
война: раздори и съюзи 

Комбиниран урок

Дидактически цели: 
Учениците:
• Да разберат, че налагането на Великите сили в европейската и световна поли-

тика, показва стремежът им за контрол и защита на собствените им интереси.
• Да оценят, че формирането на военните блокове неминуемо ще доведе до 

сблъсък на интереси и  на военни конфликти, които от локални могат да прераст-
нат в световен.

• Да се разкрият интересите и да се оценят причините за подобни конфликти.
Стандарт: 
• Подбира и използва основни понятия при описание и сравнение на истори-

чески събития и процеси.
• Извлича и интерпретира информация от писмени документи, карти, изображе-

ния, схеми, диаграми.
Очаквани резултати:
• Представя разположението на силите в Европа след Виенския конгрес.
• Разграничава основни позиции на Великите сили по важни международни про-

блеми.
Дейности в клас: Попълва линия на времето, работи с историческа карта, ана-

лизира статистически данни, работи в екип.

Интердисциплинарна връзка с: География и икономика.

Методи: устни, текстови методи (описва по зададени показатели), дискусия, 
Нови понятия: империализъм, военно-политически блокове
Дидактически средства: историческа карта, работа с исторически извори и из-

ображения, попълване на концептуална карта; линия на времето  

План и ход на урока:
Оценяване и въвеждане в новата тема: 
Кои нови държави се появяват на политическата сцена през втората половина на 

ХІХ в.? По какъв начин е постигнато националното обединение? Каква е ролята на 
Германия? Към какво ще се стреми тя? За сметка на кои държави? 

Учениците да попълнят линията на времето, а в хода на урока да се добавят но-
вите събития:

1 3 54 62

ХІХ в. ХХ в.
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1) Виенския конгрес…..; 2) Обединението на Германия………; 
Нови: 3) Кримска война – 1853-1856 г. 4) Съюз на тримата императори – 1872-

1873 г.; 5) Троен съюз – 1882 г.; 6) Антантата – 1907 г. 
Изясняване на новото учебно съдържание:
1. Концертът на Великите сили
А) За запазване на статуквото 
Изясняване на понятието „Велики сили“ – появява се след Виенския конгрес. 

Това са водещите монархии, които се договарят за запазване на съществуващото 
положение – статукво. Тук влизат: Великобритания, Австрия, Русия, Прусия (Гер-
мания след обединението), а в последствие Франция и Италия. Налагат собствени-
те си интереси над останалите държави.

Б) Решаване на конфликтите – дипломация и война
Потърсете информация и изяснете причините за Кримската война. Впослед-

ствие ще свържете с българската история и Източния въпрос.
Задача: Изображение 1. Битката при Балаклава (худ. Р. Удвил)
Въпроси: Какъв род войска участва в сражението? Какви оръжия се използ-

ват? Каква е униформата на руските и английските войници? (В ляво са англича-
ните, в сивите униформи са русите). Вижте повече на: http://www.liveinternet.ru/
users/4880563/tags/%F3%ED%E8%F4%EE%F0%EC%E0/page3.html)

Предизвикайте интереса на учениците с песента The Trooper (Кавалерист) на 
хеви метъл групата Арън Мейдън (Iron Maiden), посветена на битката. Тя се из-
пълнява от Стив Харис и е включена в албума „Piece of Mind“.

За да разберат формирането на военните блокове, поставете на учениците задача 
да се попълни схемата в хода на изясняването на двата следващи въпроса. Схемата 
може да се допълва и при Урок 29 за колониалните империи и техните претенции.

ЕПОХАТА НА ВЪОРЪЖЕНИЯ МИР
Военни блокове

Троен съюз (1882)
Германия
Австро-Унгария
Италия

Цели: (самостоятелно)

Причини за създаването: 
(Самостоятелно)

Кризи и конфликти в 
навечерието на І св. в.
1904 – Руско –японска 
война 
1908 – Босна и Херцегови-
на, България
1912-1913 – Балкански 
войни

Антантата (1907)
Англия
Франция
Русия

Цели: (самостоятелно)
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2. Тройният съюз.
А) Германия и Италия – претенции
Б) Съюзът на тримата императори
В) Формиране на Тройния съюз – 1882 г.

3. Антантата.
А) Претенциите на Франция и Русия
Б) Противоборството между Англия и Германия
Задача: Да се работи с историческата карта, за да се откроят държавите и тери-

ториите, влизащи в двата военни блока. Какви опасности ще възникнат пред Трой-
ния съюз в бъдещ военен конфликт? (Тройният съюз географски между силите на 
Антантата.)

Задача: Документ 1 и Документ 2: Учениците да разгледат и анализират са-
мостоятелно статистическите данни като се отговори на въпросите. 

Обобщение: Кои са най-горещите точки на евентуален сблъсък? Коя е великата 
сила, която би предизвикала световен конфликт? Защо?

Тема 27: Гражданската война в САЩ

Урок за нови знания

Дидактически цели: 
Учениците:
• Да разберат пътя, който поема САЩ като демократична държава, независимо 

от факта, че много от нейните граждани са лишени от избирателни права 
• Да осмислят факторите, водещи до създаването на една млада нация 
• Да открият причините и да осмислят резултатите от избухналата Граждан-

ска война, която коства много жертви, но допринася за трайното утвърждаване 
на САЩ като регионална сила, а по-късно – в началото на ХХ в. постепенно ще 
застане в редиците на водещите държави 

Стандарт: 
• Прилага хронологични и пространствени ориентири при обяснение на терито-

риални и обществени промени.
• Открива причини и последици.
• Оценява идеи и действия на личности в историята.
Очаквани резултати:
• Посочва причини и последици от Гражданската война в САЩ..
Методи: устни и текстови методи (описва по зададени показатели), анализ на 

документи и на изображения. 
• Да се затвърдят понятията: федерация – федерална държава 

Дидактически средства: интерактивна дъска; историческа карта, работа с истори-
чески извори, изображения. 



100

Ход на урока:
Мотивиране за урока: Какво знаем за САЩ – Кока кола, Статуята на Свободата, 

артисти, градове, автомобили…
Можем да направим таблица (Майнмап)

Какво знаем Какво научихме днес

Въвеждане в новата тема: 
Връзка с Урок № 17 и Дебатът за спазването на човешките права.
Кои са причините 13-те колонии да отхвърлят властта на Англия? Как е постиг-

ната независимостта? Какъв тип държава се създава от бившите английски коло-
нии? Какво е характерно за стопанското развитие на Севера и Юга?

Примерен план и ход на урока:
1. Възходът на една млада държава
А) Териториално разширение на САЩ

– да следят разказа на учителя и да изведат как се разширява държавата. Да се 
използва таблицата, за да се изведат пътищата за увеличаване на територията като 
се анализират данните. Да се използват въпросите в края на урока. 

Добавена територия Година Увеличение в кв. мили
(1 кв. миля = 2,6 км2)

Купуване на Луизиана 1803 827 192

Флорида и др. (от Испания) 1819 70 003

Тексас 1845 390 144

Орегон 1846 285 580

От Мексико (война) 1848 529 017

От Мексико (покупка – за 
10 млн. $)

1853 29 640

Територия на САЩ през 1790 г. = 888 811 кв. мили

Територия на САЩ в средата ХІХ в. = 3 022 640 кв. мили

Между 1820 и 1860 г. САЩ вече имат между 22 и 33 щата. Впоследствие е за-
купена Аляска (1867 за 7, 2 млн. долара и площ от 1, 5 млн кв. км), а през 1900 се 
присъединяват и Хаваите. 

Б) Формиране на североамериканската нация
Да се анализират данните: Нарастване на населението в САЩ  
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Година Население Брой на робите

1790 3 929 000 697 000

1820 9 638 000 1 538 000

1850 23 192 000 3 204 000

1860 31 448 000 3 954 000

Разгромът на революциите в Европа от 1848 г. също допринася за бързото на-
растване на населението в САЩ.

Задача 1: Учениците да изведат самостоятелно факторите: демографски, ико-
номически, културни. Може да се попълни таблица или Mindmaping. 

Задача 2: Документ 1: А. Токвил, Демокрацията в Америка – Как обществената 
ангажираност обединява общностите?

2. Въпросът за робството.
Задача 1: Изображение (с.117 – дясно): От къде се доставят робите? (да си при-

помнят търговията между Африка, Америка, Европа). Къде се прилага  робският 
труд? Анализирайте таблицата, в кой период имаме най-силно нарастване на броя 
на робите? Чели ли са „Чичо Томовата колиба“?

Задача 2: Документ 2. XIII поправка към Конституцията на САЩ (приета и ра-
тифицирана през 1865 г.). Анализирайте документа. 

3. Гражданската война
А) Причини за конфликта: стопански и политически
Задача: Допълнителен докменти: 
…През 1859 г., „Сенека Ойл Къмпани“ наема пенсионирания машинист на 

влак  Едуин Дрейк, за да изследва предполагаемите петролни находища бли-
зо до селището Тайтъсвил (Titusville), Пенсилвания. Той използва стара парна 
машина, за да пробие кладенец, с което се поставя началото на добива на пе-
трол за търговски цели. Само година по-късно западната част на Пенсилвания 
е напълно променена от възхода на петролодобива. За няколко десетилетия се 
изграждат рафинерии, както и множество други фабрики, свързани с петрол-
ната индустрия. Успоредно с това се подобрява инфраструктурата, изграж-
дат се жилища, училища, църкви и т.н. 

Източник: https://www.wdl.org/es/item/9575/

Въпроси: Как се отразява Първата индустриална революция на Северните 
щати? Какъв труд се използва? До какво води нарастването на индустриалните 
предприятия? По какво се отличават условията на труд с Юга? 
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Полета за добив на петрол,  Панорамна гледка от Тайтъсвил, 1896 г.
Пенсилвания, 1862 г

Б) Ролята на президента Ейбрахам Линкълн 
Използвайте също документите от Историческата работилница – САЩ по 

пътя към възхода.
В) Военни действия и успех на Севера 
Задача 1: Изображение (с. 118). Разгледайте изображението и потърсете допъл-

нителна информация за битката при Гетисбърг (щата Пенсилвания); проследете 
на историческата карта пътя на армията до Ричмънд, столицата на Конфедера-
цията. Потърсете допълнителна информация в интернет. 

Задача 2: Допълнителен документ: Из последната реч на Линкълн:
... Без злоба към никого, с милосърдие към всички; твърдо в подкрепа на пра-

вото, според това доколко Бог ни позволява да го открием, нека се стремим да 
довършим делото, което сме започнали; за да затворим раните на нацията; за да се 
погрижим за онзи, който изнесе тежестта на битката, и за вдовицата му и за него-
вото сирачето; да се направи всичко, което е възможно, за поддържане на трайния 
и справедлив мир между нас и с всички нации.

Въпроси: Каква е водещата идея в тези последни думи на американския прези-
дент? Какво е неговото послание към бъдещето? Направете 5-стишие за А. Лин-
кълн. 

Да се осмислят резултатите и да се прогнозират перспективите. Това може да 
послужи за обобщение на темата.

Обобщение: Демократичната уредба на САЩ прави възможно възходящото му 
политическо и стопанско развитие. С нарастването на населението, усвояването 
на нови земи и свободната стопанска инициатива, САЩ се утвърждава като важна 
сила. Гражданската война временно задържа развитието, но показва, че САЩ няма 
да отстъпят от демократичните принципи и единството на държавата. 
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Тема 30: Поява, същност и развитие на Източния въпрос

Комбиниран урок

Дидактически цели: 
Учениците:
• Да осмислят, че Източният въпрос представлява сложен процес, в който са впле-

тени интересите на Османската империя, Великите сили и балканските народи.
• Да разберат, че основният проблем в него е не само съдбата на империята 

(болния човек) и нейното разпокъсване, а и стремежът на балканските народи към 
свобода и създаване на национални държави.

• Да оценят различните позиции на балканските народи и Великите сили по от-
ношение на претенциите към османското наследство.

Стандарт: 
• Открива причини и последици.
• Проявява критично отношение при работа с различни исторически източници
Очаквани резултати:
• Разграничава основни позиции на Великите сили по важни международни про-

блеми.
Дейности в клас: Работа в екип по предварително зададени задачи за проучване 

и дискусия; попълване на схема.
Методи: устни, текстови и нагледни методи (описва по зададени показатели), 

дискусия, презентация. 
Нови понятия: Източен въпрос; Източна криза 
Умения за: попълване на схема; анализ на исторически източник, работа с изо-

бражение – извличане на информация
Дидактически средства: историческа карта и учебен атлас, работа с исторически 

извори и изображения, презентация, попълване на схема  

План и ход на урока:
Оценяване и въвеждане в новата тема: Кои държави водят политика срещу на-

стъплението на Османската империя в Европа? Коя е държавата, която противо-
действа на империята от ХVІІІ в. насетне?  

1. Какво представлява Източният въпрос? – изясняване на съдържанието, 
като се акцентира на факта, че това е продължителен процес, който има отделни 
фази. Да се разграничат и обяснят двете понятия – Източен въпрос и Източна 
криза (да попълнят в предложената по-долу таблица целите, които преследва всяка 
една от трите страни, вплетени в Източния въпрос).

А) Русия – за разпадане на Османската империя; 
Б) Англия, Франция и Германия – за съхраняване на статуквото
Задача: Документ 2. Работа с исторически извор – учениците да отговорят на 

въпросите и да анализират позицията на Англия.
В) Екатерина Велика – пръв проект за решаване на Източния въпрос 
Задача: Разгледайте изображението (1762 г.) и посочете кои символи на властта 

присъстват. По какъв повод е създадена картината? Обяснете позицията на Екате-
рина Велика по Източния въпрос. Към какво се стреми Русия?
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Задача: Документ 1: Работа с историческия извор и отговор на въпросите

Османска империя

Велики сили
цели на: 

Балкански народи и дър-
жави

Русия Австрия: Германия: Англия:

Гърци
Сърби

Българи
Власи 
и др.

2. Влияние на Великата френска революция на Балканите. 
А) Проникване на революционните идеи
Задача. Изображение: Използвайте картата и знанията от урок 24 и припомнете  

целите на Наполеоновия поход в Египет. Обяснете какво променя политиката на На-
полеон по Източния въпрос. Чие противодействие среща в Близкия изток? Защо?

Б) Ригас Велестинлис и националната идея 
Задача: Изображение: Опишете как е изобразен Ригас Велестинлис. Прочетете 

внимателно надписа на паметника. Как ще го обясните? Потърсете допълнителна 
информация в интернет за този гръцки национален герой.

Задача. Изображение: Руските войски превземат Варна по време на Ру-
ско-турската война от 1828-29 г. (худ. А. Зауервейд). Как българите подкрепят 
руското настъпление? Проучете какви са резултатите от тази руско – турска война.

Обобщение: Учениците да попълнят линията на времето, като посочат причини-
те и проявите на Източната криза.

1 3 54 62

ХVІІ в. ХVІІІ в. ХІХ в.
1) 1699 г. – Карловацки мир; 2) 1774 г. – Кючюк Кайнарджински мирен договор; 

3) 1797 г. – Завладяване на Йонийските острови от Франция; 4) 1798 г. – Настъп-
лението на Наполеон в Египет; 5) 1799 г. – Англо-турски отбранителен съюз; 6) 
1828 –1829 г. – Руско – турска война, завладяване на Варна.


