ПОДХОД ОСНОВАН НА ЦЕННОСТИТЕ ПРИ РАЗВИТИЕТО НА ДЕЦАТА
40 ЦЕННОСТИ, ОТ КОИТО ДЕЦАТА ИМАТ НУЖДА ЗА ПЪЛНОЦЕННО ИЗРАЗСТВАНЕ И РАЗВИТИЕ:
ВЪНШНИ ЦЕНОСТИ:
ПОДКРЕПА:
1. Подкрепа от семейството
2. Позитивна комуникация в семейството
3. Подкрепа от други възрастни (не-родители)
4. Добри съседски отношения, грижовност от страна на съседите към детето
5. Позитивна, атмосфера в училище (училището дава сигурност и окуражава
детето в неговите интереси и умения)
6. Участие на родителите в училищния живот на детето
ОВЛАСТЯВАНЕ:
7. Общността цени младежите (и младежите знаят това)
8. Общността цени и използва младите хора като ресурс
9. Младежите предоставят услуги на останалите членове на общността (1 час
или повече на седмица)
10. Сигурност (младите хора имат нужда от сигурност вкъщи, в училище и в
общността)
ОЧАКВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ:
11. Семейството има ясни правила и норми, които се съблюдават от всички в
него (родителите винаги знаят къде са децата им)
12. Правила и норми в училище
13. Подкрепа от хората, сред които децата живеят (съседи, близки)
14. Възрастните са добър модел на поведение
15. Позитивно влияние на връстници
16. Високи очаквания (родителите и децата си поставят цели и се подкрепят)
КОНСТРУКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВРЕМЕТО:
17. Младите хора отделят време за творчески занимания
18. Младежки програми (младите хора използват 3 или повече часа на седмица
за спорт, младежки клубове и др., организирани от училище или от местната
общественост
19. Религия
20. Време вкъщи (младите хора балансират времето, което прекарват вкъщи и
“навън с приятели”)

ВЪТРЕШНИ ЦЕННОСТИ:
ИНТЕРЕС КЪМ УЧЕНЕТО:
21. Поощряването при успех води до мотивация
22. Ангажираност/ позитивни роли в училище
23. Домашна работа
24. Връзка с училището
25. Четене за удоволствие
ПОЛОЖИТЕЛНИ КАЧЕСТВА:
26. Младите хора ценят високо способността и желанието да се помага на
другите
27. Равенство и обществена справедливост
28. Младите хора имат свои убеждения и те ги отстояват
29. Честност и откритост (младите хора винаги казват истината, дори и когато
това е трудно)
30. Отговорност- младите хора поемат лична отговорност
31. Самоограничения (младите хора вярват, че е важно сексуалното
въздържание и ограничението от алкохол и наркотични вещества)
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ:
32. Планиране и вземане на решения
33. Умения за общуване (младите хора съчувстват на останалите,
чувствителни са и ценят приятелството
34. Културни умения ( младите хора общуват свободно с хора от други
култури, раси/религии
35. Умения да устояват (младите хора могат да устоят на негативни влияния)
36. Мирно решаване на конфликти (младите хора се стремят към решаване на
проблеми без насилие)
ПОЛОЖИТЕЛНА ИДЕНТИЧНОСТ:
37. Силата на личността (младите хора имат контрол над това, което става с
тях)
38. Самоуважение
39. Чувството, че имат цел
40. Положителна визия за бъдещето

