
        УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО СВЯТ И ЛИЧНОСТ 

     САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ЗП, 12 КЛАС 

                       ГОДИШЕН ХОРАРИУМ – 72 ЧАСА  

 

ИЗПИТНИ ТЕМИ: 

1. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ НА СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ 

    Природа и общество 

    Глобализацията – тревоги и надежди 

    Европейска идентичност и границите на Европа 

2. Наследството на обединена Европа и България 

    Културно наследство 

    Колективна памет и история 

    Всекидневна култура. Познаване на другия и стереотип. 

    Европейски аспекти на българската културна идентичност. 

3. Личността, демократичните институции и върховенството на закона 

    Личността в традиционните и модерни институции 

    Публичният и частният свят на модерния човек 

    Социалният шанс на личността и неравенствата 

    Принципи на представителната демокрация: парламент, партии, ролята 

    на гражданските организации 

4. Правата на човека 

    Правата на човека и граждански права 

    Правата на човека и държавните институции 

    Граждански форми на отстояване на човешки права 

5. Личност, национална идентичност и малцинства 

    Нация и национална държава 

    Национална държава и малцинства 

    Национална държава и мултикултурно общество 

    Малцинствата в България и политика на социална интеграция 

6. Икономическа интеграция и политики на Европейския съюз 

    Единен пазар, Икономически и валутен съюз, Социална политика на ЕС 

7. България и процесът на европейска интеграция 

8. Балкани и балканизация 

    Локално, национално, регионално. 

    Идеята за обединена Европа и регионализмът. 

 

 

 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗПИТА: три астрономически часа 

 

ФОРМАТ НА ИЗПИТА: включва тест и защита на предварително зададен 

проект  

 



 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:  

 

Познава учебното съдържание и се ориентира правилно в проблемите на 

съвременния свят 

Притежава умения за критична ориентация в разнообразните източници на 

информация и постига разбиране за приемственост между последователно 

сменящите се типове цивилизации. 

Ориентира се във връзките и зависимостите между променящите се 

тенденции в политическото, икономическо и културно развитие. 

Познава процесите на формиране на различни видове институции, на 

системата от обществени и индивидуални ценности. 

Умее да представя и аргументирано защитава собствена позиция като 

използва правилно философски понятия. 

Притежава езикова култура и спазва стандарт за оформяне на текст. 

 

 
 

УЧЕБНО – ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА: 

 

Учебници и помагала: 

1. Учебник по Свят и личност за 12 клас, автори: Майя Грекова и колектив, 

изд. Просвета 

2. Конституция на Република България, 1991 г. 

3. Международна харта за правата на човека 

4. Конвенция за правата на детето 

 

Литература: 

5. Стоянов Желязко,1997, Социалната философия от Платон до Карл 

Попер, „Албатрос” 

6. Фукуяма, Франсис, 1993, Краят на историята и последният човек, 

София, Обсидиан 

7. Хънтингтън, Самюъл, 1999, Сблъсъкът на цивилизациите и 

преобразуването на световния ред София, Обсидиан 

8. Ясперс, Карл, 1985, Духовната ситуация на времето, София 

9. Документи, преса, интернет 

 
                                                              

 

 
 



 

 

 

 
 


