РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката
Проект!
ЗАПОВЕД
№ …………./…………2020 г.

На основание чл.25, ал.4 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 9, ал. 1
от Наредба №5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка и с изменението на
чл. 3, ал.1, т.13
И З М Е Н Я М И Д О П Ъ Л В А М:
Заповед №РД 09-1857 от 17.12.2015 г. за утвърждаване на учебните програми за
общообразователната подготовка в I клас, като в Приложение № 3 към т. 3 се правят
следните промени:
1. В заглавието на учебната програма думите “околен свят” се заменят с думата
“родинознание”.
2. В раздела Кратко представяне на учебната програма се правят следните
изменения и допълнения:
-

думите “околен свят” в първото изречение от първия абзац на текста се

заменят с думата “родинознание”;
-

добавя се “той” след думите “с това” във второто изречение от първия абзац

на текста;
-

добавя се изразът “за България като родина на всички български граждани,

както” след думата “представи” във второто изречение от първия абзац на
текста;
-

в третото изречение отпадат думите “и пр.”, а думите “околния свят” се

заменят със “заобикалящия ги свят”.

-

думите “околен свят” в първото изречение от втория абзац се заменят с

думата “родинознание”;
-

след последното изречение от втория абзац се добавя следното ново

изречение: “Водещите идеи при опознаването ѝ се свързват с изграждане на
ценности като родолюбие, уважение към бита, културата и традициите на
народа ни, почит към нравствени добродетели и героизма на предците,
зачитане на правилата“;
-

изразът “страни на околния свят” се заменя с израза “аспекти на

заобикалящата среда” в третото изречение от третия абзац на текста;
-

в думата “описание” от четвъртото изречение на третия абзац се добавя

пълен член “то” . В края на същото изречение се добавя “в България”.
-

изразът “с акцент върху родолюбието и националната принадлежност” се

добавя след думите “граждански умения” във второто изречение на четвъртия
абзац;
-

думите “околен свят” в първото изречение от петия абзац се заменят с

думата “родинознание”.
3. В раздела Учебно съдържание се правят допълнения в очакваните резултати за
глобалните теми, както следва:
-

за глобалната тема “Сезони” очакваният резултат “Разказва за труда на

хората през различните сезони” се допълва с думите “за красотата на
природата” и “в България” по следния начин: “Разказва за красотата на
природата и за труда на хората през различните сезони в България.”;
4. В раздела Дейности за придобиване на ключовите компетентности и
междупредметни връзки се правят следните изменения и допълнения:
- думите “околен свят” в изречението, което предхожда таблицата, се заменят
с думата “родинознание”:
-

за ключовата компетентност Компетентности в областта на българския

език в таблицата се добавя нова дейност: “рецитира стихотворения за
България”.
-

за ключовата компетентност Социални и граждански компетентности в

таблицата се добавя нова дейност: “споделя гордостта си от успехите на
известни български личности от родния край в областта на науката, културата,
спорта, изкуствата”;

-

за ключовата компетентност Културна компетентност и умения за

изразяване чрез творчество в таблицата се добавя нова дейност “изобразява
лични впечатления от красотата на българската природа”.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Таня Михайлова – заместникминистър.
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