


Родителот има одговорност и должност да го подготви детето 
за живот и да му помогне:
         да стане самостојна личност;
         да развие животни вештини и знаења;
         да се почитува себеси и другите. 
Секојдневната комуникација и однесување на родителот 
со детето исто така  влијаат врз целиот негов живот. Како 
детето се развива и каква ќе биде неговата иднина зависи од 
однесувањето на родителот.

Секој родител остава личен печат, дава нешто лично 
во родителството, што го прави единствен и посебен. 
Родителството има и универзални правила, принципи 
и насоки, кои ако се знаат и почитуваат ќе придонесат 
родителските вештини да се подобрат.
И родителството се учи, затоа е многу важно да знаете:
         какви потреби има детето на одредена возраст;
         како да комуницирате со него;
         што тоа сака;
         како да го слушате, разберете и како да комуницирате              
         со него;
         како секојдневно детето да се стекнува со поголема     
         самостојност и слобода, а притоа да се задржи редот и     
         границите во семејството.
Родителот не треба:
         да му вика и вербално да го навредува детето;
         да го уценува и да му се заканува;
         да го казнува.
Тоа нема да ги даде посакуваните резултати во родителството. 
Напуштете го  начинот на воспитување и грижа за детето кој 
не е ефикасен и пробајте нешто ново, поразлично, позитивно 
и проактивно.

Фер родител - фер дете нуди поефикасни начини за 
воспитување на детето и предлага принципи и насоки за 
позитивно родителство.

Позитивно родителство е кога 
родителот:

    постапува  тргнувајќи од интересите на детето,

    ненасилно се однесува кон него,

    ги признава и ги почитува неговите права,

     го насочува и му покажува многу љубов,но и поставува         
граници и правила, со цел овозможување на неговиот 
целосен развој.

Да почнеме од неколку интересни теми
кои се, всушност, и принципи на
позитивното родителство.

Направете емоционално поврзување со 
вашето дете.

Покажете му на детето дека го сакате, гушкајте 
го и  милувајте.

Родителската љубов е примарна потреба на 
детето која се јавува уште при неговото раѓање. 
Од тоа ќе зависи  што ќе чувствува детето кон 
себе и кон другите. 

Прво приврзете се со детето, па потоа  
поставувајте граници.

1. Приврзаност



Почитувајте го вашето дете и неговите права.

Покажете му на детето дека ги почитувате 
неговата личност, неговиот збор, неговите 
предлози и дозволете му да учествува во 
донесување на семејните и личните одлуки.

Сè што правите нека биде во негов најдобар 
интерес. 

Покажете му на вашето дете дека е најважно за 
вас. 

Никогаш не удирајте го детето, не повредувајте 
ги неговото достоинство и неговата личност.

Бидете проактивен родител. 

Планирајте го родителството.

Не дозволувајте проблемите да се случат, 
туку предвидете ги, пресретнете ги во самиот 
зачеток.

Избегнувајте акција-реакција.

Остварувајте ги долгорочните цели за вашето 
дете, но преку решавање на краткорочните, 
секојдневни цели. 

2. Почитување

3. Проактивно родителство

Проблемите не се решаваат кога ќе се појават 
и кога ќе станат големи извори на криза и 
конфликт. 

Проактивниот родител ги решава проблемите 
додека се мали и не дозволува да станат големи 
и нерешливи.

Покажете му на вашето дете безусловна 
родителска љубов. 

Кажете му дека го сакате, дајте му емоционална 
сигурност, покажете му физичка и вербална 
наклоност, дека ги разбирате неговите потреби, 
сочувствувајте со него.

На тој начин, ќе обезбедите соработка со него, 
ќе станете водач во неговиот живот и заедно ќе 
ги остварите долгорочните цели.

Применувајте ја позитивната дисциплина, а не 
казната. 

Позитивната дисциплина учи, охрабрува, 
мотивира, поддржува, а казната повредува, 
обесхрабрува и остава последици.

Со позитивната дисциплина ќе го научите 
детето на прифатливо однесување, внатре во 
одредени граници.

4. Водство со емпатија

5. Позитивна дисциплина



Внимателно слушајте го детето кога ви се 
обраќа и ви зборува.

Прекинете со другите активности. 

Насочете се на детето и гледајте го во очи.

Не прекинувајте го. Оставете го да ви зборува 
за своите впечатоци, доживувања, чувства, 
размислувања.

Охрабрете го со кратки коментари. 

Воздржете се од тоа да зборувате за себе, 
своите чувства и своите искуства.

Позитивната дисциплина води кон 
самодисциплина, унапредување на релацијата 
родител – дете, ја зголемува соработката и е 
фокусирана на решение на ненасилен начин.

Казната повредува - -- - Дисциплината подучува 1. Активно слушање

Како да ги спроведете овие пет принципи на 
позитивното родителство во секојдневната 
интеракција со детето.

Поставете јасни правила и граници.

2. Бидете одлучен, но фер родител 



Останете доследни на тоа што сте му го кажале 
на детето. 

Доследноста му помага на детето да се 
чувствува безбедно.

Пофалете го и охрабрете го доброто однесување 
на детето, почесто отколку да го критикувате 
неговото неприфатливо однесување.  

Критикувајте го и коментирајте го однесувањето 
на детето, а не неговата личност. 

Покажете му дека сте среќни за неговото 
постигнување.

Кога вашето дете успешно ќе ја заврши 
задачата, пофалете го вложениот труд, а не 
дарбата на детето.

3. Бидете доследни  

7. Користете хумор и шега во 
комуникација со дететo

4. Фокусирајте се на доброто 
однесувањe

Покажете дека го сакате вашето дете.

5. Никогаш не удирајте го детето
или физички да го казнувате
на друг начин

6. Одвојте време за заеднички 
активности со вашето дете

Бидете смирен и во вознемирувачки ситуации. 

Вие сте возрасниот и преку вашето однесување 
му давате  пример на детето.

8. Контролирајте го сопствениот,  
родителскиот гнев

Привилегиите се користат за да му покажете на 
детето дека е успешно и колку сте задоволни со 
неговиот успех.

9. Користете привилегии 

Одлучете која привилегија има најголемо 
влијание врз позитивното однесување на 
детето. 

Привилегијата доаѓа веднаш по посакуваното 
однесување.



Ако детето направи нешто непосакувано и 
отстапува од договорените правила, одземете 
му ја привилегијата.

Запомнете, тоа треба да биде реално 
и со објаснување зошто му ја одземате 
привилегијата.

Покажете ги и именувајте ги вашите чувства 
пред детето. 

Никогаш не негирајте ги детските емоции.

Дајте му на детето простор да ги доживее 
емоциите.

Не обидувајте се веднаш да ги „поправите“ 
неговите чувства.

10. Одземање на привилегијата

11. Научете го вашето дете да ги 
препознае и изрази своите чувства

Родителството е едно од најубавите 
искуства, но одвреме-навреме може 

да е фрустрирачко.

Детето постојано ќе ве предизвикува, 
но и тоа е нормално во процесот на 

неговото растење. 

www.ferroditelferdete.org.mk


