
Средно училище за хуманитарни науки и изкуства 

“Константин Преславски” - Варна 

 

Приложение № 5 

 

 

 

ПЛАН 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДМЕТНА КОЛЕГИЯ 

„Обществени науки и гражданско образование” 

за учебната 2018/2019 година 

 

ЦЕЛИ: 

Продължаващо професионално развитие на учителите и прилагане на иновативен подход 

към хуманитарната проблематика в образователния процес. 

АКЦЕНТИ: 

 Иновации и ефективно използване на съвременни информационни и мрежови 

технологии в обучението. 

 Работа с варненски музеи и културни институции. 

 Квалификационно–методическа дейност. 

ДЕЙНОСТИ: 
 

1. Осъществяване на съвместна дейност с варненски музеи и културни институти. 

 Археологически музей, Варна – практически семинар „Археология“ с ученици 10-

11 клас – м. март –април 2019 г.; отг. М. Момчева; 

 Музей на Възраждането – м. февруари 2019 г.; отг. Ст. Христова, В. Симеонова; 

 Музей „История на Варна“ – Ньойски мирен договор – м. ноември 2018 г.; отг. 

Ст. Христова; Р. Панайотов. 

 
2. Експозиционен календар на Училищна сбирка по история и етнология и обвързването 

му с учебния процес /съвместно с катедра БЕЛ/. 

 м. ноември 2018 г. - Изложба, посветена на Ньойския мирен договор; 

отг. К. Раличкова, Ст. Христова 

 м. декември 2018 г. – Коледна изложба 

отг. М. Момчева 



 м. април 2019 г. – Изложба на тема „Антична и средновековна архитектура по 

българските земи“ - културно-историческото наследство през погледа на ученици 

от 5-7 клас в рамките на Национална конференция по литература, история и 

философия. 

отг. Р. Панайотов, В. Симеонова 

 

3. Отбелязване на значими исторически дати и събития. 

Отг. Валерий Тодоров 

Срок: постоянен 

 

4. Участие в конкурси, състезания, фестивали, конференции на общинско, регионално и 

национално равнище, част от Националния календар за изяви по интереси на МОН за 

2018/2019 г. 

Отг. Ивелина Николаева, всички учители 

Срок: постоянен 

 

5. Ефективно сътрудничество с Радио Варна и читалища от региона. 

Отг. Ваня Симеонова 

Срок: постоянен 

 

6. Подготовка и участие на ученици в национални олимпиади и състезания по 

съответните учебни предмети. 

Отг. всички учители 

Срок: постоянен 

 

7. Изнасяне на уроци в културни институти и институции, свързани с културно-

историческото наследство. 

 „Урок в музея“ – открит урок в Археологически музей – Варна/Парк-музей 

„Владислав Варненчик“. 

Отг. Росен Панайотов 

Срок: м. май, 2019 г. 

 Изнесени уроци в Природонаучен музей – Варна с ученици от 11 клас. 

Отг. Иван Златев 

Срок: м. март-април, 2019 г. 

 

8. Организиране и участие в Научна фолклорна експедиция „Аспарухово 2019 г.“. 

Отг. Марияна Момчева, Адреяна Янкова 

Срок: м. юли, 2019 г. 

 

9. Конкурс за публична реч в рамките на „Пролетен салон на изкуствата“. 

Отг. Росица Тодорова 

Срок: м. април 2019 г. 

 

10. Участие на учителите по история и философия в Национална конференция по 

литература, история и философия. 

Отг. В. Тодоров, Илинида Маркова 

Срок: м. април 2019 г. 

 

11. Участие в ежегодния Алманах на училището и в редакционната колегия на училищен 

вестник „Профили”. 

Отг. Валерий Тодоров, В. Симеонова 

Срок: постоянен 

 

12. Иновативно училище: Инсталация - пърформанс по културология в 11 клас. 



Отг. Росица Тодорова 

Срок: м. май 2018 г. 

13. Публични изяви на ученици от „Клуб на знаещите“ в различните етапи и годишното 

състезание „Какво, къде, кога?“. 

Отг. Валерий Тодоров 

Срок: постоянен 

 

14. Дни на отворените врати – 2018 - 2019г. 

 

 „Срещи с историята“ – открити уроци с ученици от 9, 10, 11 и 12 клас: 

9 клас – тема „Преврати и превратности в новата българска история“ 

Отг. Петър Боляров 

Срок: м. декември, 2018 г. 

10 клас – тема „Еволюция на правата и свободите на гражданите в различните 

общества“ 

Отг. Катерина Раличкова 

Срок: м. юни, 2019 г. 

11 клас – тема „Ньойският мирен договор“ – дебат в музея. 

Отг. Станка Христова 

Срок: м. март, 2019 г. 

12 клас – тема „Пътища към българския суверенитет“ 

Отг. Валерий Тодоров 

Срок: м. април, 2019 г. 

 

 Открит урок по културология в Х клас, съвместно с Катедри Музика и 

Изобразително изкуство. 

Отг. Росица Тодорова 

Срок: април 2019 г. 

 Открити уроци по география и икономика с образователен софтуер mozaBook. 

Отг. Адреяна Янкова 

Срок: март - април 2019 г. 

 Открити врати на часовете по реторика в 11 клас. 

Отг. Росица Тодорова 

Срок: май-юни 2019 г. 

 

15. Системна подготовка за успешно представяне и постигане на високи резултати на 

учениците от 12 клас на ДЗИ по предметите от Катедрата. 

Отг. Илия Кадинов, Ив. Николаева, В. Тодоров 

Срок: постоянен 

 

16. Реализация на тематично профилиране на кабинет по история като средище за 

съхраняване на културна памет с експонирани материали и артефакти. 

Отг. учители по история 

Срок: м. март-април 2019 г. 

 

17. Обогатяване и опазване на МТБ в съответните кабинети. 

Отг. всички учители 

Срок: постоянен 

18. Участие в квалификационни форми на училищно и извънучилищно ниво. 

 Вътрешноучилищна квалификация 



Квалификационно-методическа дейност, съгласно план за квалификационната 

дейност на училището за учебната 2018/2019 г. 

Отг. Ивелина Николаева 

Срок: постоянен 

 Извънучилищна квалификация с квалификационни кредити 

Семинар-квалификация за учители по история и география на тема: „Съвременният 

урок” с лектор гл. ас. д-р Красимир Кръстев от СУ „Св. Климент Охридски” и 

представяне на новите учебни програми по гражданско образование с доцент от СУ „Св. 

Климент Охридски” със завършващ сертификат и присъждане на кредити. 

Отг. Р. Панайотов 

Срок: по договаряне 

 
 

 

 

 

Изготвил: Ивелина Николаева -  

председател 


