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Образователен комплект, 
разработен в съответствие
с изискванията на 
Наредба №13/21.09.2016 г. на 
МОН за гражданско,
здравно, екологично и 
интеркултурно образование.

Предназначен е за деца от предучилищна възраст
в детска градина/училище и съдържа:
Методическо ръководство на учителя;
Познавателна книжка на детето.



Предизвикателството да работим
в пандемична обстановка, без
допълнителни дейности
(празници, развлечения, спорт, 
изкуства и др.), и ограничените
срещи с родители и 
общественост, налага да търсим
възможности, с които да
помогнем на децата да
управляват собствените си
емоции и поведение.

Образователният комплект предлага
разнообразни и ефективни форми, и средства
за съвместни дейности в детската градина, и в 
семейството.
Деца и възрастни споделят своите чувства и 
преживявания.



В предучилищното образование гражданското, 
здравното, екологичното и 
интеркултурнотообразование се осъществява:
1. Интегрирано в обучението по образователни
направления;
2. Интегрирано в допълнителни форми на 
педагогическо взаимодействие;
3. Като самостоятелно образователно направление, 
когато иновативна или авторска програмна система 
предвижда това (Наредба №13/21.09.2016 г. на МОН; 
чл. 12; ал. 2).



Образователният комплект Аз съм днешното утре 
дава възможност за съвместни
дейности на детската градина/училището и 
семейството.

Разработените педагогически ситуации дават 
възможност на детето да се изгради като 
автономна и активна личност.

Деца и възрастни споделят своите
чувства и преживявания.



Образователният комплект 
Аз съм днешното утре 
ще подпомогне методически учителя 
при формирането на 
интердисциплинарния комплекс от 
социални, граждански, интеркултурни
компетентности и компетентности, 
свързани със здравето и поддържане на 
устойчива околна среда.
Методическото ръководство дава
възможност на учителя да избира теми, 
форми, методи, подходи, както и 
разнообразни дейности в реална
образователна среда.



ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ 
КОМПЛЕКТ „АЗ СЪМ 
ДНЕШНОТО УТРЕ” 
СЪДЪРЖА 7 МОДУЛА 
С 28 РАЗРАБОТЕНИ 
ПРИМЕРНИ ТЕМИ, 
СЪОБРАЗЕНИ С ДОС.



РАЗРАБОТЕНИТЕ СИТУАЦИИ 
СЪДЪРЖАТ:
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, КОИТО СА 
СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИТЕ И 
НАЧИНИТЕ, ЗА ПОСТИГАНЕ НА 
ОЧАКВАНИЯ РЕЗУЛТАТ;
ИНСТРУКЦИИ ЗА УЧИТЕЛЯ, 
МЕТОДИ, ТЕХНИКИ И 
ПОДХОДИ;
ИГРИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ.







Методическото ръководство
Аз съм днешното утре 
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