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1. Публикации по проблеми на методиката на историческото образование 
 
1.1. Монография - Преподаването на история в българското училище – 

традиции и съвременни проблеми. //Университетско издателство. Ш. 
2013, 180 с. 

 
 Основна цел на изследването е открояване индикаторите на модернизацията на 
съвременната образователна парадигма и концептуализиране на теоретичния опит на 
методиката на обучението по история с оглед предлагане на вариативни модели, 
способстващи ефективното педагогическо взаимодействие. Изборът на прагматично 
насочен към подготовката на студентите подход е обусловен от необходимостта от 
систематизация на теоретични виждания и практически идеи, които да послужат като 
рационални ориентири в бъдещата им реализация като учители по история и 
цивилизация. 

В първа глава на базата на анализ на развитието на преподаването на история в 
българското училище от Възраждането до наши дни се поставят актуални въпроси, 
свързани със социализиращата функция на историята, семантичните приоритети в 
историческото познание и водещите дидактически идеи за преподаването. Българското 
историческо образование е поставено в контекста на общоевропейски тенденции на 
развитие, като се правят опити за паралели и сравнения. Потърсена е приемственост в 
отделните етапи на развитие и поколенията теоретици на историческото образование в 
България.   

Втора глава е посветена на изясняване на основни понятия, свързани със 
съвременните изисквания за повишаване активността на учениците в учебния процес, 
за изграждането на практически умения и формирането на компетенции, които да 
служат на индивида през целия живот и да допринасят за неговата успешна 
социализация. Водещи понятия са: активна познавателна дейност, самостоятелна 
познавателна дейност на учениците, умения и компетенции. Те са разгледани като 
взаимнообусловени страни на учебния процес, като динамично влияещи си параметри в 
дидактическото общуване. Направен е опит да се модифицира известната таксономия 
на Б. Блум за познавателните равнища към историческия познавателен процес. 
Разгледани са основни фактори за повишаване познавателната активност на учениците, 
като е подчертана ролята на учителя в този процес. Акцент е поставен върху 
възможностите, които дава използването в обучението на т. нар. проблемни въпроси, 
задачи, ситуации и „чувствителните, деликатни” въпроси в историята. 

Като е проследено развитието на идеята за включване на ученика в 
познавателния процес в историческа ретроспекция е изяснена същността на понятието 
самостоятелна познавателна дейност на съвременния етап. Представени са и възможи 
класификации на дейностите на учениците в обучението по история. При 



интерпретацията на понятията умения и компетенции е потърсена възможност те да се 
осмислят чрез тяхното системно надграждане и с оглед спецификите на историята като 
научно познание. 

Трета глава разглежда някои технологични аспекти и изисквания при 
организиране на учебен процес, ситуиран върху самостоятелната познавателна дейност 
на учениците. Първият параграф е посветен на използването на текстове като 
образователен ресурс в обучението по история. От една страна текстът е представен 
като традиционен информационен източник за постигане на ново знание от ученика и 
са разгледани основни дейности и умения, свързани с това, но от друга той е разгледан 
и като форма за представяне на ученикови достижения – конструиране на свой текст, 
като са дадени модификации на задачи за учениците и е потърсена връзка с учебни 
дисциплини от други предметни области. Изводите са подкрепени с анализи на учебни 
текстове от учебници по история и цивилизация. Втория важен ресурс, обект на 
представяне като базисен за организиране на активна познавателна дейност са 
изображенията. Този избор е свързан и с новостите в теорията на историческото 
образование, които изтъкват равнопоставеността на изображението като 
информационен източник и доказват необходимостта от извеждането му от 
традиционната роля на нагледно средство, съпътстващо текста или разказа на учителя в 
часа по история. По-голямо внимание е отделено на две групи изображения – 
автентични фотографии и исторически карикатури. Подчертана е възможността за 
креативното им използване в учебния процес, като са маркирани и тези специфики, 
които предполагат целенасочена работа в часовете по история, за да постигнат те 
търсения обучителен ефект.  

Проекцията методи на обучение – активно участие на ученика в познавателни 
операции е потърсена и в използването на интерактивни техники и подходи в 
преподаването. Направената класификация се базира на достиженията на педагогиката, 
дидактиката, методиката и има за цел да систематизира използваните в обучението по 
история интерактивни методи. Избраният класификационен признак е познавателния 
механизъм, пътя, по който ученикът достига, транслира, акумулира и презентира 
знание. Обособени са три групи – учене чрез комуникация (диалогични - беседа, 
дискусия, дебат, обсъждане, мозъчна атака); учене чрез съ/преживяване (метод на 
конретната ситуация, казус, игри – ролеви, симулационни, дидактически) и учене чрез 
действие /собствен опит/ (емпирични /практически/ методи - проектно базирано 
обучение и креативни методи – създаване на училищна тематична сбирка, сайт, 
интернет страница, културно-исторически маршрут, пътеводител за туристи и др.). 

В заключението се подчертава, че в съвременния образователен модел се 
открояват две тенденции – навлизане на нови идеи, свързани с демократизацията на 
обществото и плурализма на идеи и екстраполация на достижения на българското 
методико-дидактическо наследство, които поради редица ограничения в миналото не са 
постигнали пълния си образователен потенциал. Така, съчетавайки в себе си 
традициите и новостите, преподаването на история в българското училище се мисли 
като важен фактор за изграждане културата на гражданското общество и възприемане 
от младите хора на ценностите на съвременния свят. 

 
  
 
1.2. Учебно помагало - Текстът – цел и средство на комуникативната 
образованост. Част четвърта: История. (в съавт. с Георгиева М., Янкова Г.,  
Тенева, Т., Костадинова И., Йочева К.)  //Университетско издателство. Ш. 
2010, с. 53-69. 
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Представя обособени в отделни части ресурси за обезпечаване подготовката на 

студентите за бъдещата им реализция като учители и придобиването на основни 
компетенции от особена важност за тяхната професионална подготовка. Част 
четвърта е История. В нея са подбрани задачи, типово разделени в зависимост от 
търсения очакван резултат – овладяването на определено умение, базисно за учебния 
процес, което на свой ред допринася за изграждане на общата комуникативна 
компетентност на индивида.  

Задачите са обезпечени с разнообразни текстове – от научни съчинения или от 
съдържанието на актуални към настоящия момент учебници по история и 
исторически извори. Групирани са типологично в зависимост от спецификата на 
умението – цел на упражнението: за анализ на научен текст и исторически извор; за 
откриване на смислови акценти (основна идея, опорни точки, ключови думи) в учебен 
текст; за критичен прочит и съпоставителен анализ на исторически документи; за 
формулиране на въпроси към учебен, научен текст и исторически извор; за съставяне 
на историческа таблица и на историческа схема на базата на част от учебно 
съдържание от актуални учебници, за различни класове; за съставяне на план на част 
от урочен текст; за откриване на елементи в учебения текст, които биха могли да 
провокират подсъзнантелни, стереотипни нагласи в историята и конструиране на 
собствен кратък текст изчистен от подобни елементи. 

Учебното помагало е предназначено за пряка употреба в семинарни занятия по 
методика на обучението по история, за самоподготовка и самоконтрол на студентите.
  

 

1.3. Статии 

1.3.1. За играта в обучението по история. //Епископ Константинови четения, 
т.8, Ш., 2003, с. 471-475; 

В статията кратко са представени основни теоретични виждания за играта като 
възможно средство в учебния процес в зависимост от спецификите на историята като 
познание. Разглеждат се позитивите, които носят ролевите игри (чрез съпреживяването 
на исторически персонажи) и мотивиращата сила на дидактическите игри, даващи 
възможност за креативна изява на ученика. 

1.3.2. Един щрих към проблема за образователния потенциал на историята. 
// Епископ-Константинови четения, т. 9, Ш., 2004, с. 367-372. 

В статията се поставя въпросът за разбирането на историята не единствено като 
хронологична последователност на събития, а като обяснение на ценностите - 
двигатели на човешкото развитие в различни исторически епохи и събития. В тази 
плоскост е разгледан и проблемът за формирането на историческо съзнание, като 
резултат от обучението по история в училище. Изтъкнато е, че съзнанието като 
„отношение към” е невъзможно без познаване на историята с нейната фактографска 
страна и в този контекст е поставена ролята на училищното историческо образование.  
Представени са основни закономерности и специфики на този процес, като 
историческото съзнание е съотнесено към общественото.  
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1.3.3. В огледалото на историята или за образа на “другия”. // Историкии. Т. 
I, Ш., 2006, с. 354-358. 

Кратко теоретично представяне на проблема за стереотипното отношение към 
„другия” в историческия учебен дискурс. Потърсено е обяснение на редица 
исторически обусловили се традиционни представи за национална територия, 
отношения със съседите на Балканите и на тази основа е интерпретиран „образа на 
другия” в националния исторически наратив във връзка с националната идентичност и 
като елемент на историческото съзнание. 

1.3.4. Към въпроса за ценностните ориентации на учениците и 
възможностите на историческото образование. // Историкии. T. ІІ, Ш., 2007, с. 849-
854. 

Аксиологизацията на училищното историческо образование е разгледана в две 
измерения – формиране на ценностно отношение към историята сама по себе си и 
изграждане на индивидуална ценностна система у учениците, съзвучна с 
общественоутвърдените принципи и норми с помощта на възможностите, които дава 
историята като наука и учебен предмет. Изхождайки от разбирането, че всеки тип 
култура е свързан с йерархизация на ценностите се откроява потенциала на историята 
като наука и като учебен предмет да проследи и обясни този аспект в човешката 
еволюция. Сама по себе си историята изследва генезиса на ценностите, валидирани в 
социокултурната среда, в която живее ученика и в която неговата личност трябва да се 
социализира. В процеса на обучението се предполага изграждането у учениците на 
ценностна идентичност, ценностна компетентност и като краен резултат ценностна 
активност. Ценностната идентичност представлява самоопределението на личността 
чрез усвоеното и използвано от нея ценностно познание. Ценностната компетентност е 
форма на социална компетентност. Тя представлява комплексната способност на 
личността да се справя практически с ценностно натоварени социалноконтекстни 
ситуации. Особено важно е обстоятелството, че ценностния избор, т.е. приемането на 
едни или други ценности от индивида трябва да се постигне “със знание”, за историята 
е необходимо не само фактографско-описателно и хронологическо натрупване на 
установени историографски дадености, но и знание, което засяга действената страна на 
познавателния процес, т.е. умение на ученика да оперира свободно с тях. Това 
предполага на учениците не само да се предостави достатъчен обем информация, но и 
целенасочено да се съдейства за изграждането на такива умения и навици, които в 
последствие ще се превърнат в оперативни инструменти в неговата социална дейност.  

1.3.5. Проблемът за формиране на ценностни компетенции чрез обучението 
по история и цивилизация в пети клас. //Сб. Съвременната история: Времена, 
реалности, промени. т.5,  Вн., 2008, с. 179-193. 

 
Наред с изясняване на понятието компетенции и обосновка на неговата 

употреба, в текста се очертават последователно надграждащите се елементи в процеса 
на формиране на ценностните компетенции на учениците. На първо место стоят 
знанията за ценностите – общочовешки, национални, исторически-обусловени, 
непреходни и преходни. Без знания не би могло да съществува рационално отношение. 
Втория елемент в изграждането на ценностни компетенции може да се определи като 
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дейности свързани с тяхното идентифициране, „разчитане” и локализиране – в 
различни исторически епохи, различни или аналогични условия, различни региони, 
социокултурни групи – което би трябвало да доведе до тяхното разбиране. Третата 
стъпка е изграждане на устойчиви, исторически обосновани критерии, отношения и 
нагласи, по които ученикът прави интерпретация и оценка, открива и обяснява 
взаимно-обусловени влияния и връзки между исторически събития. Ценностите, 
заложени в УС по история и цивилизация в 5. клас се откриват в многообразието на 
култури и общото културно-историческо наследство. Паралелно се развива и идеята за 
съвместното съжителство и синкретизма на различни нива /култура, бит, търговия, 
архитектура и др./. Толерантността към различието в този аспект е особено важен 
елемент, тъй като без нея в исторически план първите две биха били невъзможни.  Чрез 
съпоставителен анализ на текстове от актуални учебници по история се проследява 
последователното развиване на тези идеи, маркират се основните понятия, чрез които 
се обезпечава съответното историческо съдържание. Особено важни с оглед 
активизиране на учениковата познавателна дейност са разнообразните дидактически 
задачи, поместени в учебната литература. Изводът, който се налага при наблюдението 
на този параметър е за наличие на достатъчни като брои и разнообрзни елементи в УС, 
които изискват пряко участие на учениците в познавателния процес. Дейностите са 
определени като творчески, конструктивни и мотивиращи креативността на учениците. 
Те са свързани с поредица от умения, имащи за цел да изградят основата за формиране 
на аксиологична ориентация на базата на историческото познание. Очертаните 
параметри за ценностно интерпретиране на историческия наратив, заложен в 
учебниците за 5 клас водят до заключението, че е направен един сполучлив опит за 
създаването на стабилна основа за формиране на начални ценностни компетенции на 
учениците, които трябва да намерят своето смислово и логично надграждане в 
следващите класове.   

1.3.6. Ценностни измерения на българската традиционна култура в 
обучението по история и цивилизация в пети клас. // Съвременната история: 
времена, реалности, промени. т.6,  Варна, 2009, с. 107-114. 

Статията разглежда традиционната култура не само в нейното класическо 
измерение на национално идентифициращ фундамент, но и като средство за общуване, 
като фактор за сближение и взаимно толерантно отношение между “различните” на 
Балканите. Това предполага поставянето на традициите в интеркултурно измерение и 
представяне на тяхната универсална същност като носители на кодирани ценности, 
които не затварят общността, а напротив - помагат й в общуването с “другите”. 
Интересът към обучението по история в пети клас се заключава в обстоятелството, че 
това е ранен период на формиране на исторически понятия и изграждане на ценностни 
нагласи към миналото. Уроците свързани с традиционната култура дават възможност 
да се разнообрази учебният процес и да се работи за изграждането на общата 
историческа култура на ученика. В зависимост от решението на учителя и спецификата 
на региона, в който се реализира образователния процес би било удачно да се проведе 
урок в музей, във възрожденски, етнографски  комплекс и др. подобни, което освен за 
непосредственото възприятие на елементи от бита на човека от традиционното 
общество, би допринесло и за формиране на чувство на уважение към културното 
наследство и стремеж за неговото съхранение.  Акцент е поставен върху ценностното 
представяне и осмисляне на българските традиции и ролята им на „опори на 
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народността” в условията на чужда власт от една страна и от друга - на синкретичните 
взаимодействия, протичащи на ежедневно, битово ниво, довели до изграждането на 
специфичен модел на съжителство на „различните” на Балканите.  Друг въпрос 
разгледан в статията е доколко този аксиологичен дискурс за традиционната култура е 
съпътсван със задачи и дейности за учениците, изискващи активното им участие в 
осмислянето и интерпретирането на тази проблематика.  Организацията на текстовете, 
илюстрациите и задачите за самостоятелна работа безспорно доказват, че такива 
елементи присъсътват в съвременните учебници по история, като по този начин 
допринасят за изграждане у ученика чувство на уважение не само към българската 
традиционна култура, а и към традициите на другите народи, с които влиза в досег. 
Уважението към другите култури всъщност стои в основата на гражданската ценностна 
система, чието формиране е една от целите на историческото образование днес. 

1.3.7. Формиране на гражданската култура на учениците чрез усвояване на 
основни понятия в часовете по история и цивилизация. // Съвременната история: 
времена, реалности, промени. т.6,  Варна, 2009, с. 115-123. 

Наред с традиционните за демократичния плуралистичен образователен модел 
понятия като - държава, парламент, конституция, партия, демократично, авторитарно, 
тоталитарно управление, граждански права и т.н. в статията е потърсен отговор и на 
въпроса доколко в учебното съдържание присъстват и как са разработени понятия, 
свързани с негативните аспекти на парламентарната демокрация като корупция, 
нерегламентирани способи при провеждане на избори, манипулации, насилието като 
фактор в обществените отношения, дискриминация на групи от обществото и др. 
Анализът се базира върху учебното съдържание за 6. клас в одобрените от МОН 
учебници. В хронологична последователност е проследено въвеждането и 
интерпретирането на понятия, симптоматични за историческото развитие на България в 
историческите периоди от Възраждането до съвременността. Анализът позволява да  се 
достигне до заключението, че сравнително сложната понятийна система, свързана с 
гражданската култура на учениците е разгърната логично-смислово и аргументирано. 
Понятията са зададени като определение и са пояснени в тяхната времева специфика. 
Заложени са и задачи за по-ясното им осмисляне и трайно възприемане от страна на 
учениците. Това създава предпоставки за системно надграждане и усъвършенстване на 
тези специфични понятия, които като краен резултат би трябвало да се превърнат в 
инструментариум за ориентацията на ученика не само в историческото минало, но и в 
съвременния свят, да станат опора при изграждане на устойчиви жизнени стратегии 
при реализацията на политическите му права и граждански избори в реалния живот. 

1.3.8. Учителят по история пред предизвикателствата на 21 век. // Епископ-
Константинови четения, т. 14, Ш., 2009. с. 216-221. 

Въпросът за ролята на учителя – класически за теорията на образованието – е 
поставен в контекста на динамичните промени в модела на училищното историческо 
образование в края на ХХ век, произтичащи от деполитизирането на историята като 
учебен предмет и нейното поставяне в широки цивилизационни проекции. 
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Изискванията за практическа насоченост на учебния процес предполагат контекстното 
осмисляне на историята не толкова като наука за миналото, а като знание за бъдещото 
развитие на човечеството, което дава вариативни модели за действие на младия човек в 
съвременния свят. Промяната в стила на преподаване е повече от необходима, защото 
не би могло да се работи за изграждане на активно гражданско поведение у учениците с 
консервативни, репродуктивни методи, с тоталитарно отношение към ученика 
единствено като реципиент на чужди познавателни достижения.  

1.3.9. Българската традиционна култура и обучението по история и 
цивилизация. // Диалози за човека и човешкото. Юбилеен сборник посветен на 70-
годишнината от рождението на проф. Т. Ив. Живков. Бургас. 2009, с. 283-293. 

Статията разглежда въпроса за възможностите на историческото образование да 
способства за изграждането на национална идентичност, използвайки ресурси свързани 
с традиционната култура, която безспорно е един от фундаментите на идентичността.  
Паралелно с това ценностните и смислови акценти, касаещи значимостта на 
познаването на традиционната култура за изграждане комплексно историческо знание 
на ученика са зададени като очаквани резултати в учебните програми. Анализът на 
учебната литература дава възможност да се открои присъсъвието на компоненти в 
учебното съдържания свързани с традиционната култура в следните аспекти: празнична 
сиситема, бит и ежедневие и фолклор. Тези елементи са разработени и като база за 
поставяне на самостоятелни задачи за учениците. Знанията за традиционната българска 
култура са разглени и в тяхната ценностна натовареност като фактор за съхраняване на 
българската народност в условията на османска власт. Насищането на историческия 
разказ с етнографски по своята специфика материал има за резултат “очовечаването” на 
историята и извеждането й от традиционния в миналото политико-милитаристичен 
дискурс. Така като учебен предмет тя се обогатява и превръща в пълнокръвен разказ за 
живота на човека и неговото ежедневие. Чрез включването в учебното съдържание на 
текстове с  етнографски характер се постига една от главните цели на историческото 
образование днес – неговата хуманизация. От друга страна, изучавайки празничната и 
трудова обредност на своите предци, учениците откриват корените на съвременни 
обичаи и празници, които се спазват и днес от различните общности. Това познание 
води към разбиране на различията, а това означава и приемането им за естествена част 
от културното многообразие на съвременния на ученика свят.  

 

1.3.10. Образът на Византия в учебниците по история и цивилизация. // 
Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. т. 7, Фабер, 2011, с. 
158-166.  

В статията се разглежда  въпроса как в учебниците, издадени след 2000 г. са 
приложени достиженията на теорията на историческото образование и по-специално 
доколко образът на балканските съседи е изчистен от негативни конотации. Анализът 
на учебната литература е съсредоточен върху 5. клас, тъй като безспорно началната 
среща с организираното историческо познание в училище играе важна роля за 
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формирането на представи и нагласи за „другия” в историята. Тематиката е 
традиционна за западноевропейската дидактика, но в българската теория на 
историческото обрзование се интерпретира от 90-те години на ХХ в. Анализът се 
фокусира върху текстуалността на учебниците, тъй като те се явяват основен източник 
на информация за подготовката на учениците. На базата на съпоставителен анализ на 
трите функциониращи към настоящия момент учебници по история за 5. клас се 
достига до изводи, че образът на Византия и нейното влияние в съдбата на 
средновековната българска държава са интерпретирани адекватно на изискванията на 
съвременния образователен модел и историческата наука. В текстовете не се откриват 
тенденциозни характеристики, манипулативни твърдения и крайно-емоционални 
определения, които биха могли подсъзнателно да внушават на учениците негативизъм 
и стереотипно отношение към “другия”, в случая Византия. Обясненията на сложните 
българо-византийски отношения са представени аргументирано и многоаспектно, на 
базата на разнообразни източници на информация. Това е съчетано с въпроси и задачи 
към учениците, които ги насочват към размисъл и търсене на рационална оценка за 
събития и исторически личности. Създаването на една балансирана и правдива картина 
на българо-византийските отношения през средновековието е безспорен позитив на 
съвременните учебници по история и цивилизация и основа за конструктивно 
представяне на сложните исторически взаимодействия между балканските народи през 
средновековието. 

1.3.11. За диалогичността в обучението по история. // Понятия, ценности, 
промени. Историята: време и реалности. т. 7,  Фабер, 2011, с. 210-215.  

Съвременната образователна парадигма поставя в нов контекст педагогическата 
комуникация и налага преосмислянето на класическите „роли” в класната стая в 
зависимост от динамиката на обществените процеси. Плуралистичното демократично 
общество изисква изграждането на гражданска култура в съвременния ученик, а това 
предполага неговата активна позиция в учебния процес. Представени са фактори, които 
влияят стимулиращо на педагогическата комуникация, с оглед спецификите на 
историческото познание, неговият аксиологически потенциал и ролята на историята 
като учебен предмет не само при формиране на историческо съзнание и национална 
идентичност, но и като фактор за социализацията на индивида в глобализиращия се 
съвременен свят. Диалогичността като характеристика на учебния процес е разгледана 
не само като комуникативна техника, но и като диалог с „миналото”, който би могъл да 
даде на младия човек ориентири за настоящето и бъдещето.  

 

1.3.12. Историческото образование с поглед към бъдещето. // Сборник в чест 
на 70-годишнината на проф. дин Димитър Игнатовски. Фабер, ВТ, 2011, с. 358-364. 

Статията поставя въпроса за историческото образование в условията на 
информационната епоха и глобализиращия се свят, при необходимостта от отваряне и 
диалог на културите на различните общества и извеждането на знанието в нова 
функционална значимост. Знанията днес не са самоцел на образователния процес, а 
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средство за формиране личността на индивида, за операционализиране на познавателни 
алгоритми, които подпомагат успешната социализация. Това поставя в нов контекст 
традиционни теми за историята като войната, сблъсъка на религии и култури, 
национални територии и граници и др. В преподаването на история като училищна 
дисциплина е нужно да се намери такъв баланс, който без да обезличава и омаловажава 
нито един от аспектите на историческото развитие да дава възможност за рационална 
оценка на сложните исторически противоречия. Този въпрос е разгледан във връзка с 
преподаването на т. нар. „деликатни, чувствителни” въпроси в историята и 
многоперспективността като важен елемент на съвременното историческо образование.  

 

1.3.13. Функционални употреби на текста в обучението по История и 
цивилизация. // Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. т. 8, 
Варна 2012, с. 202-210. 

Статията разглежда текста в две функционални проекции – като средство за 
организиране на познавателен учебен процес и като продукт-достижение на 
учениковата дейност. Това налага ситуирането на дейностите в две големи групи – за 
обработка на исторически текст – разчитане, откриване на основна информация, анализ  
и за конструиране на собствен текст от ученика – в зависимост от спецификите – 
исторически разказ, описание, отговор на исторически въпрос, есе. Акцент е поставен 
върху специфични за историческото познание дейности (напр. анализ на исторически 
извор), при които ученикът комплексно прилага умения за работа с текст и чрез които 
се изграждат общи компетенции като комуникативна, презентативна и др. На базата на 
анализ на учебната литература за 5. – 6. клас (умишлено избрани, тъй като тогава 
всъщност се поставят основите в изграждането на тези фундаментални за 
познавателния процес умения) се констатират редица позитиви, характеризиращи сега 
действащите учебни комплекти по история и цивилизация, които дават не само 
възможност за пряка употреба в учебна среда, но и идеи, които учителят би могъл да 
адаптира в други учебни ситуации.  

 

1.3.14. Интерактивността в обучението по история и цивилизация. // 
Сборник Интерактивни методи на обучение. Ш., 2012, с. 92 -108. 

Въпросът за инерактивността в обучението по история и цивилизация е 
разгледан във връзка с формирането на редица ключови компетенции и изграждане на 
социалните умения на съвременния ученик. Потърсено е съотношението активни-
интврактивни методи с цел да се прецизира терминологичната им употреба. Направена 
е класификация на интерактивните методи в обучението по история на базата на 
познавателния механизъм, по който ученикът достига, транслира, акумулира и 
презентира знание. Систематизацията се базира на теоретичните достижения на 
педагогиката и методиката на обучението по история и предлага отворен за нови 
допълнения списък на интерактивни методи, приложими в училищното историческо 
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образование. Обособени са три групи интерактивни методи. Диалогични методи – 
учене чрез комуникация (беседа, дискусия, дебат, обсъжданемозъчна атака); 
Ситуационни методи – учене чрез съ/преживяване (метод на конретната ситуация, 
казус, игри – ролеви, симулационни, дидактически) и емпирични /практически/ методи 
– учене чрез действие /собствен опит/ (метода на проекта или проектно базирано 
обучение и креативни методи – създаване на училищна тематична сбирка, сайт, 
интернет страница, културно-исторически маршрут, пътеводител за туристи и др.) Тези 
методи са конкретно представени с тяхни основни характеристика, дадени са примери 
за добри педагогически практики.  

Систематизирането на интерактивните методи в обучението по история 
позволява да се направи обоснована констатация не само за тяхното разнообразие, но и 
за креативната им роля в образователния процес, за позитивите, които носят за младия 
човек. Безспорно е тяхното значение за изграждането на редица ключови компетенции, 
свързани с гражданското образование, с общата комуникативна компетентност на 
учениците, ценностното осмисляне на заобикалящия ги свят, вграждането на 
историческите знания в индивидуалната кодово-идентификационна система на младите 
хора. Като недостатък, който препятства широкото им приложение, може да се посочи 
липсата на достатъчно учебно време, предопределена от учебните програми и броя 
часове, предвидени за учебния предмет история и цивилизация. 

 

 

1.3.15. Потенциалът на историческото образование за изграждането на 
ключови компетенции. // Сб. Научни трудове от Национална конференция с 
международно участие „40 години Шуменски университет 1971 – 2011”. Ш., 2012, с. 
755-764. 

 Статията представя идеи за по-ефективно използване на историята като учебен 
предмет в средното училище за изграждане на ключовите за съвременния млад човек 
компетенции (определени и в Европейската референтна рамка). Акцент е поставен 
върху текста като цел и средство на комуникативната образованост днес, във връзка с 
констатираните дефицити в оперативната грамотност на българските ученици от 
международното изследване PISA и навлизането на информационните и 
комуникационни технологии в училищното образование, което все повече измества 
класическия текст като център на учебния процес. Разгледани са основополагащи за 
учебния процес умения (за анализ, интерпретация, за конструиране на собствен текст), 
като са потърсени възможности за синхронизиране на някои от тях по време (по 
класове) с изучаваното по български език и литература, една възможност, която би 
помогнала за комплексно осмисляне от ученика на важността на тези умения и би се 
превърнала в основа за надграждане и превръщането им в компетенции. Дадени са и 
конкретни примери за добри педагогически идеи от учебната литература по история и 
цивилизация. 
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1.3.16. Училищното историческо образование - пред нови изпитания. 
Проявления и възможности на интерактивността. // Понятия, ценности, промени. 
Историята: време и реалности. т. 9, Варна 2013, с. 197-206. 

Статията разглежда рефлексията на проекта за нов закон за средно образование 
върху обучението по история и възможностите за приложения на интерактивни методи 
в учбния процес. Направена е систематизация на най-популярните интерактивни 
форми. Застъпена е тезата, че търсеното в новата образователна парадигма широко 
прилагане на тези методи в учебния процес не трябва да омаловажи важността на 
класически методи, като например разказа на учителя, който е основополагащ за 
обучението по история в училище. Потърсени са варианти за обезпечаване на 
интерактивността в реалната учебна среда с достатъчно учебно време, тъй като това е 
една от основните пречки за нейното по-широко прилагане. Възможен вариант е 
използването на лабораторното упражнение, което поради неговите специфики 
предполага активно включване на учениците в разработването на новото учебно 
съдържание и използването на разнообразни ресурси, отговарящи на съвременното 
изискване за многоперспективност. 

 

2. Публикации по исторически теми (невключени за защитата на 
докторска дисертация) 
 

2.1. Статии 
 

2.1.1. Българското Възраждане в лекциите на професор Марин Дринов. // 
Трудове на катедрите по история и богословие. Шумен, 1997, т. 1, с. 155-161. 

 
Статията разглежда част от историографското наследство на проф. Марин 

Дринов третираща въпроси от периода на османската власт и българското Възраждане. 
Те са обект на систематично представяне в неговите лекционни курсове по история, 
литература и култура на южните славяни, четени в Харковския университет. 
Изследването се базира на запазени в неговия богат архив, непубликувани материали. 
Представени са четири тематични кръга: завоеванието  на Балканите от османците, 
устройство на Османската империя, съдбата на славянските народи в османската 
административна система и развитие на културата на южните славяни ХV-ХІХвек. 
Внимание е отделено на хайдутството, австро-руско-турските войни, сръбските 
въстания, отношенията на Наполеонова Франция с Османската империя. Основно са 
анализирани тезите на проф. Дринов за мастото и значението на делото на Паисий 
Хилендарски. Представно е неговото виждане, че началото на българското Възраждане 
трябва да се отнесе именно към тези събития, една хипотеза, която се налага за дълго 
(до средата на ХХ век) в българската историография. Други теми в лекциите на проф. 
Дринов са за „фанариотското иго” и борбата на българите против него и за развитието 
на новобългарската просвета като важни аспекти от движението за национално 
освобождение. Възгледите на проф. Марин Дринов са съпоставени с актуални за 
тогавашната историография интерпретации по тези проблеми и е откроено водещото 
му място сред българските историци от края на ХІХ и началото на ХХ век. 
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2.1.2. Още за възрожденските спомоществователи. // Минало, 2001, №2, с. 37-
43. 

Статията представя кратко популярния възрожденски сборник „Венец 
азбучний”, изд. 1863 г. в Букурещ от Йордан хаджи Вълков от Шумен. Анализиран е не 
текста на сборника, а списъка със спомоществователи като ценен исторически извор за 
епохата. На базата на този анализ са направени констатации за териториалното 
разпространение, демографска мобилност на населението, именна система, 
професионален профил на българите, отделящи финансови средства за насърчаване на 
книгоизрдаването, социална характеристика и др. Направени са констатации за 
отношението на различните социални групи от обществото към процесите на 
книгопечатането и разпространението през Възраждането.  

 
2.1.3. Българската екзархия и националното обединение във възгледите на 
Григор Начович. // Трудове на катедрите по история и богословие. Т. 6, С., 
2004, с. 85-97; 

 
Статията представя възгледите на един от известните следосвобожденски 

държавници по най-важния за следосвобожденска България проблем – за националното 
обединение. Заемал многократно министерски и дипломатически постове Григор 
Начович е имал възможност не само да наблюдава отблизо процесите, но и да влияе 
при заемането на една или друга позиция. Възгледите му са представени в развитие в 
контекста на динамичните процеси на Балканите в края на ХІХ и началото на ХХ век. 
За Гр. Начович Българската екзархия е важен фактор за националното обединение на 
българите, нейната роля е разгледана в няколко аспекта – за развитие на просветното 
дело, като стожер на българщината в останалите в пределите на Османската империя 
български земи и като активен участник, като помошник на българското правителство в 
различни инициативи за подобряване положението на българите в Македония и Тракия 
/извоюването на берати за български владици, застъпничество пред Високата порта, 
финансиране на просветни и културни инициативи и др./ Много съществена страна във 
възгледите на Гр. Начович е неприемането на активните действия на въоръжени чети в 
Македония и Тракия и още по-категоричното му противопоставяне на следваната от 
някои български министри политика на насърчаване на подобни акции. Начович е един 
от най-последователните и принципни поддържници на идеята за търсене на мирен път, 
чрез реформи и използвайки съдействието на великите сили и Османската империя за 
постигането на националното обединение. 

 
 

2.1.4. Григор Начович като български дипломатически агент в Цариград 
1903-1906 година. // Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.и.н. 
Димитър Игнатовски. Шумен, 2005. с. 189-200. 

 
Статията разглежда дейността на Григор Начович в столицата на Османската 

империя Цариград по време на едни от най-драматичните събития на Балканите – 
Илинденско-Преображенското въстание, последвалите го репресии срещу българското 
население и дипломатическите проекти за решаване на кризисната ситуация, известни 
като Мюрцщегска реформена програма. Дейността му като дипломатически 
представител е проследена в контекста на сложните взаимодействия между великите 
сили, подчертани са качествата му на умел дипломат и далновиден политик. Направена 
е характеристика на основни похвати, които той ползва и препоръчва за употреба и на 
българското правителство като напр. „огледални обвинения”, приемане на „свършените  
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