
Отчет на ПК  

по история и цивилизации 

учебна 2019/2020 

 
През учебната 2019/2020 година бяха осъществени следните дейности: 

1. Разработване на учебното съдържание за 10. клас по новата учебна програма под 

формата на презентации, задачи за електронно изпитване и електронни ресурси. (И. 

Зартов) 

 

2. Участие във викторина, посветена на жените в историята, част от инициативата 

„Европейска нощ на учените” в края на месец септември 2019 г. Ученици от 9. и 10.клас 

заеха второто място. (С. Русева) 

 

3. Провеждане на серия от изнесени уроци в Регионален исторически музей-Русе с 

ученици от 6. и 7. клас, посветени на епохите Праистория, Античност, Средновековие и 

Ново време. Чрез участие в работилници, информационни листи с творчески и 

образователни задачи и възможността „да се вмъкнат в обувките” на хората от различните 

исторически периоди, учениците упражниха, затвърдиха и обогатиха своите знания. (К. 

Владова и С. Русева) 

 

4. Участие на ученици от 5., 6., 9., 10., 11. и 12. клас в общинския кръг на олимпиадата по 

история и цивилизации. От класираните за областен кръг на 29.02.2020 г., отлично се 

представиха Мартин Стефанов от 9. клас (първо място), Слав Монев от 10.клас (първо 

място) и Теодор Недев от 12. клас. Очакваме класирането на допуснатите до национален 

кръг от 10. и 12.клас. (К. Владова, И. Зартов, С. Русева) 

 

5. Организиране на учебна екскурзия с ученици от 6. клас до Археологически комплекс -

гр. Павликени и участие в работилница за изработване на римска керамика. Екскурзията 

беше планувана за 21.05.2020 г. и е отложена за септември 2020 г. (К. Владова и С. Русева) 

 

6. Организиране на училищния музей - подреждане на експонатите в хронологическа 

последователност, изработване на нови пана, посветени на училищната история, 

представяне на училищните знамена и униформи от различните периоди. (И. Зартов, С. 

Русева) 

 

7. По време на дистанционното обучение учениците от 9.клас работиха по различни 

проекти като по този начин разработиха част от учебната програма под формата на 

различни електронни ресурси. По този начин проектно базираното обучение може да се 

превърне в част от програмата за учебната 2020/2021. (С. Русева) 

 

8. Участие в състезанието „Русезнание” в края на юни 2020 г., където бяха завоювани 

призови места 

Категория “Разказ”:  

Първо място за Симона Заркова, 10 д клас, „Русе - град с вековна история“ 

Категория “Есе”:  

Второ място за Ралица Димитрова, 11 д клас за „От Чикаго та чак до Русе“ Поощрителна 

награда: Александра Димова , 10 г клас „Всичко, което видях“ 

Категория “Презентация”:  



Поощрителна награда: Ема Доковска и Славена Симеонова, 10 а клас за “Къщата на 

Дайнелови”. 

  

9. Резултати от ДЗИ: 

Имена Клас Изпит 

Оценка 

от ДЗИ 

Оценка от 

Дипломата   

ТЕОДОР ГРИГОРОВ 

НЕДЕВ 12. а И, 2 з.  6,00       6,00        

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ 

ЦАНКОВ 12. а И, 2 з.  5,56       6,00       5,78       6,00      

ИВОНА ПЛАМЕН 

БОНЕВА 12. в И, 2 з.  3,49       5,00       3,49       5,00      

    5,02       5,67        

      

10. Резултати от Национална олимпиада по история и цивилизации: 

Слав Тихомиров Монев 10 б клас - Отличен  6,00 

Теодор Григоров  Недев 12 а клас -  Много добър  5,25 

   


