Значение на правилата за
формиране на личността

Правилата: позитивен начин да
помогнем на детето да се научи на
самоконтрол.
Защо за децата и младите хора е
важно да се поставят граници
. За защита/сигурност,спокойствие/
Неясните изисквания създават хаос и
объркват децата.
. За да изградят основни поведенчески
умения и се чувстват щастливи и успешни в
ежедневието.
Правила: ценности + цели
Ценностите отговарят на въпроса защо
такова поведение/ученето е важно,у дома
има правила/
Правилата отговарят на въпроса какво
поведение/внимавам в час, изпълнявам
изискванията,спазвам вечерния час/.

Роля на възрастните

Правилата в къщи, в класа и в училище трябва са в синхрон
и да не си противоречат.
За „порасналите деца”
е важно да бъдат приети.

Уважение, договаряне, изискване.

семейството
Моделът на поведение, който децата са получили в къщи се
принася и в училищe/необходимо е време и
последователност в изискванията, за да се усвоят нови
модели на поведение/в ранна възраст/. Сътрудничество.
Родителите * да помогнат на децата да контролират
емоциите и импулсивните си желания /в ранна възраст/
*да познават училищната политика.

Училището :* осигурява сигурност
/ ценности, култура, правила за поведение/
* Формора система от знания и
умения
*съдейства за изграждане на
можещи , знаещи и уверени личности.
Правилата в училище- част от формирането на
детската личност. Важни са толкова колкото и
добрата диплома.
За семейството е много важно да покаже на
детето,че подкрепя изискванията на училищната
система: идване навреме, униформи,
общуване..../ Съпричасност.
*до 14г.- уважение/държим се като с равен/
*след 14г. –показваме уважение …и жънем
плодовете на своя труд.

Образователната система в добре развитите
страни отчитат, че това което липсва в
работата с децата в училище и в отношенията с
техните родители, е помоща да осъзнават
техните емоции и контролът върху тях.

емоционалната интелигентност е включена в
учебната програма.
Обществена тайна е вече, че КРИТИКАТА,
КОМАНДИТЕ, НАКАЗАНИЯТА и поставянето на
ОЦЕНКИ( дори и положитени), не допринасят за
креативни и положителни резултати в
развитието на детето и юношата.

Възрастта 10-14 изисква въвеждане на
моралните правила и емоционалното отношение
към тях
•Разбирането и отграничаването на ,, добро” и ,,
лошо’’ поведение .

•ДА проявяват загриженост, зачитане и
чувството за отговорност за благополучието и
правата на другите.
•Да изпитват и негативни чувства като страх,
вина, срам, оскърбление и презрение кум тези,
които нарушават моралните ценности.
•Абстарактно ниво на съпричастност и
загриженост

ПРОУЧВАНЕ - възможност децата да се
научат да проучват и обсъждат
причините, които водят до определена
ситуация; как тяхното поведение се
отразява на оклоните

Пример: Вместо да кажем „Облечи се,
навън вали”, бихме могли заедно да
погледнем какво е времето на вън и да го
оставим да избере самo с какво да излезе
от вкъщи/или на двора.

НАСЪРЧАВАНЕ –стимулираме
децата/учениците да предлагат
алтернативи за създаване на нови
правила или за решаване на даден
проблем.
ПОХВАЛИ - отбелязваме дори
наи-малките положителни промени в
обучението или поведението.
.
Пример: Ученик, който е отказвал да взема
участие в дискусии, зададе въпрос, който не
отговаря на темета, бихме могли първо да го
похвалим, че взема участие и е проявил интерес, а
след това да го попитаме какво е отношението
му към дискутирания проблем.

УВАЖЕНИЕ – Ако между
възрастните и децата/учениците
има ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ и
ДОВЕРИЕ, те ще се научат да
разбират и приемат различните
гледни точки.
Пример: „ Не си се справил с тази задача”, би могло да
звучи „ Каква е причината /или как реши задачата по
този начин”.

