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Какво се сещата, когато чуете "история"? ... Може би множество 
дати, факти, събития, битки, трудни имена за запомняне, дебел и 
скучен учебник, строг учител...и още такива в същия дух...

Е, ние Ви предлагаме нов начин за опознаване на историята на 
България, а именно чрез съпреживяването и. Посетете места, 
видели кървави битки, докоснете се до вещите на знаменити 
герои или разговоряйте с потомци на очевидци.

“Народ, който не познава миналото си, няма бъдеще!”
Всеки трябва да познава миналото на своя народ, личностите, 
които са писали историята, тези, които са донесли свободата 
на България, тези които са я поробили, извършените подвизи, но 
и грешките, които са били допуснати.
„Но защо?”
Защото…
”Народ, който не познава историята, е обречен да я повтаря.”



Какви са целите на
проекта?

 Да представи историята на България по достъпен и 
интересен за младите хора начин

 Да покаже ролята на християнството в българската 
история

 Създаване на среда за контакт и сприятеляване  с 
невярващи младежи

 Извиличане на поука и мъдрост от историята, 
грешките и успехите на предците ни



Интерактивност на проекта

 Откриване на информацията със собствени усилия

 Отборна игра

 Мисии и задачи

 Представяне на наученото по артистичен начин

 Контакт с местните















Научаване на историята от
първа ръка

 Разговор с потомци на очевидци на историческите 
събития





Как протича едно
историческо пътуване

(Примерен формат)

Всяко пътуване към проекта е с различен формат 
според спецификата на града, историята, локациите

1. Изходна точка – разпределение на отбори, капитани, 
мисии, задачи

2. Action- изпълняване на мисиите
3. Общ обяд
4. Представяне на изпълнените задачи и наученото
5. Обща обиколка и беседа от  историк и екскурзовод  



Връх Шипкa

5.октомври 2013



















„Без Батак нямаше да има
свободна България!“

Иван Вазов





















































Възрастова граница

 Целевата група са тийнейджъри и младежи

 Всички които обичат историята и имат 
приключенски дух, са добре дошли







Лошото време не може да
ни спре!!!









Актуални младежи
осигурява

Организиран транспорт за пътуващите от София
Обяд
Почерпка
Материали
Беседи от историк и екскурзовод
Съдействието на местните туриситчески центрове

Такса: 25 лв



Носете със себе си

 Попълнено пълномощно от 
родител/настойник за непълнолетните

 Ученическа/студентска карта/книжка

 Книжка със 100-те национални обекта

 джобни



Как да се свържете с
нас

Facebook: Актуални младежи – Relevant youth

E-mail: relevantyouthbg@gmail.com

Телефон: 0892 285 497, 0893 328 780

mailto:relevantyouthbg@gmail.com



