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 и във
връзка с чл. 9, ал. 1 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 09-300 от 17.03.2016 г. за утвърждаване на учебните програми за
общообразователната подготовка във II клас, като в Приложение № 9 към т. 9 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:

-

навсякъде думите “околен свят” се заменят с думата “родинознание”;

-

във второто изречение от първия абзац след думите учебно съдържание се
добавя изразът “се формират първоначални представи за България като
родина на всички български граждани”, а след думите “заобикалящия свят” и
пред думата “компетентности” – “поставя се основата на”, като изречението
се променя така: “Чрез изучаваното във втори клас учебно съдържание се
формират първоначални представи за България като родина на всички
български

граждани,

осигуряват

се

познавателни

и

емоционални

предпоставки за обяснение на заобикалящия свят, поставя се основата на

компетентности в областта на природните науки и се формират социални и
граждански умения, насочени към устойчивото развитие и здравословния
начин на живот.”;
-

вторият абзац се разделя на две части, първата от които не се променя, а
втората се обособява в самостоятелно изречение, в което след думите
“образователен процес” се добавя изразът “се акцентира върху развитието”, а
след думите “личността на ученика” – “и върху формиране на съзнание за
българската национална идентичност”. Редакцията в новото изречение е
следната: “При реализиране на образователния процес се акцентира върху
развитието на познавателния потенциал и личността на ученика и върху
формиране на съзнание за българската национална идентичност.”

-

В третия абзац след първия булет се добавя нов: “формиране на чувство за
принадлежност на род и “Родина”.

3.
-

В раздела Учебно съдържание се правят следните изменения и допълнения:
във втората колона на таблицата към глобалната тема “Празници и обичаи в
Република България” се променя очакваният резултат “Изброява български
официални празници - Нова година, 1 май, 24 май, 6 септември, 22
септември, 1 ноември”, като след думите “Нова година” се добавя думата
“Великден”, след “1 май “– “6 май” и след “1 ноември” – “Коледа”;

-

след очаквания резултат “Разказва празници и обичаи на различните
етнически общности” се добавя нов очакван резултат: “Посочва български
традиции и обичаи, съхранили духа на народа ни”.

4.

В раздела Специфични методи и форми за оценяване на постиженията на
учениците се правят следните изменения:
- думите “околен свят” в първото изречение се заменят с думата
“родинознание”.

5.

В раздела Дейности за придобиване на ключовите компетентности и
междупредметни връзки се правят следните изменения и допълнения:
- думите “околен свят” от изречението, което въвежда таблицата, се заменят с
думата “родинознание”.

-

във втората колона на таблицата за ключовата компетентност Културна
компетентност и умения за изразяване чрез творчество се добавя следната
дейност “събира снимки на красиви гледки от България и родния край”.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Таня Михайлова –
заместник-министър.
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