МОТИВИ
към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за
познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

В Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните
помагала едно от изискванията към съдържанието на учебника е съдържанието му да отговаря
напълно на съответната учебна програма по отношение на учебното съдържание. Практиката
показва, че това изискване не забранява на автора/ите на проектите на учебник да предлагат
съдържание, което надвишава предвиденото в учебната програма. Допълнителното
съдържание в учебниците, извън изискваното в учебната програма, затруднява учениците при
усвояването на учебния материал и се превръща в предпоставка обучението им да се фокусира
по-скоро върху придобиването на знания, отколкото върху използването на придобитите
знания за постигане на резултати.
Целите, които се поставят с основните изменения и допълнения на Наредбата, са
свързани с повишаване интереса на учениците към учене и с формирането на умения в
учениците, чрез които да прилагат знанията си на практика. Оптимизирането на учебното
съдържание в учебниците е една от предпоставките за смяна на фокуса в обучението от
преподаване на знания към овладяване на ключови компетентности и развитието на
способности да се решават проблеми. Усвояването на определено учебно съдържание не
трябва да се изчерпва само в придобиването на обем от знания и възпроизвеждането на
основни понятия, факти, закони, правила и т.н., а и с практическата насоченост на придобитите
знания и със способността на учениците да правят пряка връзка с дейностите.
Очакваните резултати от предлаганите промени са: по-лесно усвояване на учебния
материал от учениците и преодоляване на негативните им нагласи към учебното съдържание;
придобиване не само на знания, но и изграждане на умения за тяхното прилагане от учениците
в реални ситуации от живота.
Предложените изменения нямат финансово изражение.
С проекта на Наредба не се въвеждат разпоредби от европейското право, поради което
не се налага изготвяне на справка за съответствие с европейското законодателство.

