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Отчет 

на ПК по история и цивилизация 

за учебната 2018/2019 година 
 

 

Олимпиади 

1.  Организиране и участие в общински и областен кръг на 

Национална олимпиада по история и цивилизация. 

Общински кръг – 13 януари 2019 г. 

Областен кръг – 16 февруари 2019 г. 

2.  Подготовка на изпитни материали за общински кръг на 

олимпиадата по история и цивилизация: 

-  Калина Владова – V, VI, X, XI клас 

-  Иван Зартов – IX, XII клас  

-  Соня Русева – VII клас. 

3.  Явили се на общински кръг на олимпиада по история – 23 

ученици от V до XII клас. 

 Допуснати до областен кръг на олимпиада по история – 17 

ученици от V до XII клас 

 Класиране на областен кръг на олимпиада по история и 

цивилизация: 

I място - Стефан Галинов Милков, VI клас, 72 точки, учител Соня 

Русева; 

III място - Теодор Григоров Недев, XI клас, 58,25 точки, учител 

Калина Владова. 

 

Проекти  

4.  Изготване на проект за уроци /8 модула/ в РИМ и договор за 

съвместна дейност на МГ „Баба Тонка“ и РИМ.  

Срок: октомври – май 2018/2019 г. 

Участници: V, VI , VII клас 

Автор на проекта: Калина Владова 

Проектът не се осъществи поради технически недоразумения  между 

двете институции. 

5.  Изготвяне на нов проект „Раклата на времето. Обучение в 

култура“ за съвместна дейност с РИМ и МГ „Баба Тонка“ за уч. 2019/2020, 

бенефициент е Министерството на културата.  

Организатори: Калина Владова и Магдалена Трифонова. 

 

Обучения 

6.  Обучение на тема: „Новата учебна програма по история и 

цивилизации за Х клас“ в периода: 25. – 29.03.2019г. в гр. Банкя с 

продължителност 32 академични часа, за което са присъдени 2 

квалификационни кредита на Соня Русева. 

7.  Обучение за учители по история, география, философия, етика и 

право, свят и личност на тема „Потенциалът на обществените науки за 
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развиване функционалната грамотност на учениците“ на 17.03.2019 г., 

Русе, участник – Соня Русева. 

8.  Обучение на младия колега Соня Русева чрез посещение на урок 

на Иван Зартов на тема „Реформацията“, осъществено на 08.10.18 г. в IX б 

клас. 

9.  Открит урок на Румен Горанов  и Иван Зартов на 27.02.2019 г. на 

тема „Ролята на жената по време на Българското възраждане“ със VII клас. 

10.  Иван Зартов участва на 28 февруари 2019 г. в организираната от 

РУО Русе конференция на тема: „Работа с електронни образователни 

ресурси в учебния процес – обмяна на добри практики“. Бе направена  

демонстрация на създадения от него и използван в учебния процес в 

гимназията „Електронен учебник по история и цивилизации за V-X клас“. 

11.  Участие на учителите по история и цивилизация във вътрешно 

институционални форми на обучение – посещение на Фестивал на 

зелениката в Странджа под надслов „Царството на зелениката“, май 2019, 

Владова и Зартов. 

12.  Одобряване на учебници за X клас по нова учебна програма – 

юни-юли 2019 г.: 

Калина Владова 

Иван Зартов 

Соня Русева. 

13.  Уроци в ЧК, посветени на 155 години от създаването на 

гимназията с 5,6,7,8 класове. 

Срок: март 2019 г. 

Отговорник: Калина Владова 

Иван Зартов 

Соня Русева.   

14.  Презентация, посветена на 140 години от създаването на Третата 

българска държава /Търновска конституция, първи правителства, 

законодателство, институции/ с ученици от X  клас. 

Срок: юни 2019  

Отговорник: К. Владова  

15.  Изработване на план на МО, отчет и годишна презентация по 

история и цивилизация за 2018/2019 г. 

Отговорник: Калина Владова 

 

Калина Владова – председател на ПК по История и цивилизация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


