
 
 

 

ПРОТОКОЛ № 1 
от работна среща на професионалната общност 

на  учителите по история и цивилизации, география и икономика 

и философски цикъл 

 
  

Днес, 08.09.2020 г. от 12.30 ч. се проведе работна среща  на  професионалната 

общност на   учителите по история и цивилизация, география и икономика и 

философия за избор на учебници в съответните класове за учебната 2020-2021 г.: 

 

1. История и цивилизации 

- Учебник за 9 клас- „История и цивилизации“,  изд. Булвест, първа и втора 

част  за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на 

чужд език 

- Учебник за 10 клас- „История и цивилизации“, изд. Просвета 

- Учебник за 11 клас- Учебник за профилирана подготовка „История и 

цивилизации“ модули 1-3, изд.Просвета  

- Учебник за 12 клас- „История и цивилизация“, изд. Просвета 

 

2. География и икономика 

- Учебник за 9 клас- „География и икономика“, изд. Булвест 2000 първа и 

втора част  за профилирано и професионално образование с интензивно 

изучаване на чужд език;    

“Geografie und Wirtschaft für 9.Klasse”, изд.Булвест 2000;  

- Учебник за 10 клас- „География и икономика“ , изд. Булвест 2000 

- Учебници за 11 клас: 

 * Учебник за профилирана подготовка по „География и икономика“  

Модул 2 „Геополитическа и обществена култура”, изд. Просвета 

 * Учебник за профилирана подготовка по „География и икономика“  

Модул 3 „Съвременно икономическо развитие”, изд. Просвета 

 * Учебник за профилирана подготовка по „География и икономика“  

Модул 4 „Европа, Азия и България”, изд. Просвета 

- Учебник за 12 клас-  „География и икономика“,   изд.  Булвест 2000 

 

 



3.  Философски цикъл 

- Учебник за 8 клас- „Философия“-изд. Педагог 6 

- Учебник за 9 клас- „Философия“-изд. Педагог 6 

          -Учебник за 10 клас- „Философия“-изд.Педагог 6   

 - Учебник за 11 клас- „Гражданско образование“-изд. Педагог 6   

 - 12 клас „Свят и личност” -, изд. Просвета 

 

            Поради изчерпване на дневния ред, срещата бе закрита. 

                

 

Запознати: 

1. Диана Георгиева 

2. Павлина Чавдарова 

3. Мирослав Кукев 

4. Ширин Хаджиева 

5. Роза Димитрова 

6. Катерина Дикмева 

7. Ангел Митрев 

8. Марина Димова 

 

  

 

08.09.2020 г. 

гр.Кърджали       

Протоколчик: 

          П. Чавдарова 

 

           Председател:............ 

                                              Д.Георгиева                   


