


УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ЕДИНАДЕСЕТИ  КЛАС ПО ИСТОРИЯ И 

ЦИВИЛИЗАЦИИ  НА МОДУЛ 4- „Българите – власт, идеологии и култура“ 

Годишен брой часове за изучаване на модула в 11. клас – 36 часа 

ЦЕЛИ 

 

Обучението в профилирана подготовка – допълнителен модул 4 „Българите – власт, 

идеологии и култура “ е насочено към надграждане на компетентности по отношение на 

разбиране и осмисляне на българските държавни модели, идеологии и функционирането 

на основни икономически и културни модели в България в периода VII – XIX век.  

Акцентът пада върху открояване на българските специфики през Средновековието и 

Възраждането.  

Разглеждането на българската история в контекста на световната, представена в 

другите модули, дава възможност да се определят мястото и ролята на България и 

българите в значимите исторически процеси, довели до формирането на идеологията и 

практиките на сега съществуващите демократични държави. 

В процеса на обучение се развиват уменията за прилагане на специфични техники 

на историческото познание, като акцентът е поставен върху уменията за учене, за 

развиване на критическото мислене и самостоятелното обработване на информация, за 

изразяване и аргументиране на собствено мнение въз основа на представени факти, 

аргументи и идеи.  

ДЕЙНОСТИ  

Обучението по история и цивилизации в профилирана подготовка - Модул 4 

„Българите – власт, идеологии и култура “ създава предпоставки учениците да проявяват 

творчество и креативност в разнообразни дейности както в класната стая, така и извън 

училище. Надграждането на знанията има за цел да помогне за осмисляне и разглеждане 

на историческата информация в по-широк контекст, използвайки компетентности не само 

от областта на историята, но и от други научни области. 

 

В класната стая  

 

 прилагане на интерактивни методи: ролеви и симулационни 

игри 

 организиране на дискусии по актуални проблеми 

 изработване на таблици, схеми, диаграми въз основа на зададени показатели 

 разработване в екип на проекти и презентации, свързани с тематиката 

 създаване на резюме 

 създаване на план-тезис 

 

Извън училище 

 работа в библиотека (вестници, списания, научна и научнопопулярна литература и др.) 



 използване на информация от интернет за проучвателска дейност, свързана с 

конкретното учебно съдържание 

 провеждане на учебна дейност в музейна образователна среда 

 работа в екипи при изработване на презентации и проекти по предварително зададени 

исторически проблеми 

 създаване на текст на отговор на научен въпрос по исторически проблем 

 създаване на текст на отговор на научен въпрос върху исторически източници 

 

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ  

 

Тема 

 

Очаквани резултати от обучението 

1. Български 

държавни 

модели 

1.1.Българската 

средновековна 

държава до 

средата на IX в.  

 

 

Характеризира политическото устройство на 

Дунавска България през VII – VIII в. като 

специфичен модел на „варварска“ държава. 

Проследява процеса на централизация на 

Българската държава до средата на IX в. на 

основата на източници на епохата. 

1.2.Християнизация на 

Българската държава  

Свързва промени в държавното устройство на 

България с процеса на християнизация на 

българите при княз Борис I. 

1.3. Имперската идея  Проследява действията на български 

владетели, насочени към укрепването на 

връзката „царство – патриаршия“. Открива 

основанията на външната политика на цар 

Симеон и цар Иван Асен II.  

1.4. Българите и 

теократичният 

османски модел 

Обяснява сливането на светската и духовната 

власт в теократичния политически модел. 

Представя процесите на ислямизация и 

техните резултати. Проследява развитието на 

стопанския и обществения живот на българите 

в селото и града. 

 



2.Образование и 

култура 

2.1 Културата на 

християнска 

България (средата 

на IX – началото на 

XI в.) 

 

2.2 Духовната 

култура на Второто 

българско царство 

 

 

Открива елементи на византийската 

образованост в Преславската дворцова 

академия. Открива оригиналните черти на 

културните постижения на „Златния век“.  

 

Представя заслугите на Патриарх Евтимий и 

Теодосий Търновски за развитието на по-висш 

тип училища. Оценява приносите на 

Константин Костенечки, Киприян, Григорий 

Цамблак за образоваността на други народи. 

Обяснява ролята на манастирите за 

културното общуване в православния свят чрез 

примера на България на Европа. 

 

2.3 Българското 

образование през 

Възраждането . 

Обяснява връзката между потребностите на 

българското общество и появата на новия вид 

училища и култура. 

3.Идеологиите на 

българите през 

Възраждането 

3. 1. Борба за 

национално 

освобождение на 

българите 

 

 

Свързва политически идеи от епохата на 

Българското възраждане с техни 

представители. 

3.2.Освобождението на 

България в голямата 

европейска политика 

Представя въпроса за българското 

освобождение в контекста на международните 

отношения през XIX в. 

 

 


