
Училище за добродетели:

В ПГТ „ Н.Й.Вапцаров“

гр. Сливница



Какви са проблемите?

Стратегии за преодоляване на проблемите

- агресия, проблемно поведение;

- липса на дисциплина;

- демотивация за учене;

- отсъствия, отпадане от училище.

- използваме езика на добродетелите;

- разпознаваме моментите подходящи за обучение;

- поставяме ясни граници;

- проявяваме съпричастие;

- градим грижовна и безопасна общност.

ЛЕСНИ НАЧИНИ ДА СЕ ИЗГРАДИ КУЛТУРА НА ХАРАКТЕРА ЧРЕЗ 

ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ  РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ, ДЕЦА, ОБЩЕСТВО 



Езикът оформя характера

Вместо етикети и обвинения, говорим думи, които насърчават, 

изразяват подкрепа, загриженост, признателност, които утвърждават 

и направляват…

Например: 

- Помислете как можете да се разберете 

мирно, 

вместо да се дразните.

- Нужно е търпение, докато чакаш своя ред.



Разпознаваме моментите, подходящи за обучение

- проблемно поведение, грешки; 

- житейски кризи, изпитания;

- опити за промяна на поведението в положителна посока;

- липса на самочувствие…/свръхвисоко самочувствие и 

високомерие/.

Използваме добродетелите, за да насърчим положително поведение.

Фокусираме се върху това, което е важно да се промени.

Вместо: „Не се бий“ – „Прояви сила да се овладееш“!



Поставяме ясни граници

Важно е да се даде възможност на учениците да участват в съставянето на правилата 

за допустими взаимоотношения в училище, с които да се гради ред и спокойствие.

Например: 

1. Изслушваме се.

2. Проявяваме уважение.

3. Даваме знак, ако искаме думата.

4.  Показваме разбиране и подкрепа.

Плакат:

Нашето училище е зона на мира



Работим в екип, градим единство чрез:

1. Участие в съвместни дейности в 

областта на спорта, изкуствата, 

кулинарията, екскурзии, 

екоинициативи.

2. Дискусии по важни теми в групи 

за споделяне на добродетели.

3. Общи празници. 



Проявяваме съпричастност и подкрепяме оздравяването, като:

1.Изслушваме с внимание.   

Очаквани резултати

Преобразяваме  училищната среда и нагласи  чрез грижа и уважение, заменяме 

етикетирането и обезсърчението с подкрепа, идеи за промяна и окуражаване.

Използваме позитивен език, основан на добродетелите, признаваме грешките си, 

изразяваме одобрение и признателност за проявено усилие и постижение…

2.Преживяваме заедно.

3.Предлагаме подкрепа.

4.Празнуваме победата


