
Познавателните книжки за III подготвителна възрастова група 
и за IV подготвителна възрастова група 

по Програмата „Аз променям света“ 
на „Издателство ВЕЛЕС“ ООД са одобрени от МОН

Програмната система „Аз променям света“ е апробирана в 
периода 1988–2018 година в авторски и традиционни детски 
градини в България.

Тя е разработена  и апробирана в практиката от университетски 
преподаватели, учители и директори на детски градини.

Програмната система е ориентирана към педагогическо 
взаимодействие в интеркултурна образователна среда. Избраните 
рефлексивен и ценностно-ориентиран подходи, стимулират у 
детето интеркултурна рефлексия и емоционална интелигентност 
чрез ценностно-ориентирано поведение.

Програмната система „Аз променям света“ предлага раз- 
работена и апробирана в практиката технология на форми на 
педагогическо  взаимодействие с всички адресати в условията 
на детската градина (интерактивна технология на основни и 
допълнителни форми на педагогическо взаимодействие).



При избор на Програмна система: „Аз променям света“ получавате безплатно:
– Книга за директора на детската градина, в който са представени интерактивни 

форми за вътрешно-методическа квалификация на учители и други педагогически 
специалисти (професионално- педагогически тренинг), управление и организация 
на детската градина по рефлексивния и ценностно-ориентираният подходи.

– Книга за учителя, която съдържа описание на философията на Програмната 
система „Аз променям света“ и разпределения на образователното съдържание 
по образователни направления спрямо ДОСПО.

– Книга за помощник-възпитателя в детската градина, която съдържа форми на 
педагогическо взаимодействие с детето по рефлексивния и ценностно-ориентирания 
подходи. Представен е разработеният и апробираният професионално-педаг- 
огически тренинг за мотивационно обучение на помощник-възпитатели (за 
част от професията по ДОИ на НАПОО).

– Книга за родителя с описани форми на  педагогическо взаимодействие: 
„родител–учител“; „родител–учител–дете“; „родител–директор на детска градина“; 
„родител–родител“. Представен и апробиран е социално-педагогическият тренинг 
за родители, спрямо маркерите на интеркултурната образователна среда.

– Христоматия с литературни произведения за практическа работа с децата.
Познавателните книжки за III подготвителна възрастова група и за IV подготвителна 

възрастова група по Програмата „Аз променям света“ може да разгледате на сайта 
на издателството www.iveles.bg

Формите за заявка и договор ще бъдат качени на сайта до 10.04.2018 г.

За заявки:
izdatelstvoveles@gmail.com

www.iveles.bg
тел.: 0885072245, 0884065346
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