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Резюме. Психическото здраве е основен фактор за благополучието на човека и приоритет за
обществото ни днес. В настоящата статия е осъществен сравнителен теоретичен анализ на
професионалните компетентности на бъдещи начални учители за методическо моделиране на
релацията „цели – учебно съдържание – технология“, при утвърждаване на психическото здраве в
началното училище. Анализът на учебните планове на СУ „Св. Климент Охридски“ и ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий“ – Филиал Враца показва общ замисъл за осигуряване качество на подготовката
на студентите, чрез обучението им в рамките на общотеоретични (фундаментални),
специализирани и приложни педагогически дисциплини. Психическото здраве на учениците в
началното училище е коментирано в полето на професионалната изява на бъдещите педагози, при
регулиращата роля на Държавния образователен стандарт за гражданско, здравно, екологично и
интеркултурно образование.
Ключови думи: психическо здраве; професионални компетентности; методическо моделиране;
ДОС за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.
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