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ФЕР родител - ФЕР дете

Програмата е издадена во рамките на проектот „Чекори за позитивно родителство“ 
спроведен од Центарот за интегрална рехабилитација „ВИГОТСКИ“ со финансиска 
поддршка од УНИЦЕФ.



Семејството во последните децении доживеа најголеми 
и најдлабоки промени во сите негови сфери на 
функционирање. Па сепак,  значењето на семејството  
не се намалува, ниту пак неговата улога за децата, 
која е на највисоко место на скалата на важност и 
приоритет. 
Современото семејство денес е во специфична 
позиција на напуштање на традиционалните граници 
во кои се чувствуваше безбедно и заштитено од 
авторитетот кој го имаа родителите и е исправено 
пред предизвиците на демократските движења кои се 
присутни во сите области, па и во делот на семејното 
живеење. Во еден таков вакуум простор кога се 
напушта традиционалниот модел на родителство, а сè 

уште нема јасни насоки како да се биде компетентен 
и одговорен родител во услови на општествени 

промени и притисоци, родителството стана 
крајно отежнато и збунувачко. 

ВОВЕД
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1.1 ЗОШТО ДА СЕ УЧИ РОДИТЕЛСТВОТО
Родителството може да биде планирано или 
непланирано, прифатено или осудувано, самостојно 
или во партнерство, поддржано или не, биолошко или 
по пат на посвојување, но каква и да е неговата форма, 
центар на родителството секогаш е детето кое треба 
да биде врвен приоритет за возрасниот кој се грижи 
за него. Повеќето родители, при растењето на своите 
деца, се потпираат врз сопствените инстинкти или 
лични искуства во детството и семејното живеење. 
Понекогаш овие информации и знаења на родителот 
му помагаат, но понекогаш не, па дури и несвесно 
го носат во погрешна насока. Кога родителот прави 
грешки во воспитувањето на своето дете, тоа не е 
поради недостаток на љубов, туку поради незнаење 
на поефективни форми на воспитување. Понекогаш 
казнувањето на децата, особено физичкото казнување, 
во семејството се прифаќа како дел од традиционалното 
воспитување и се спроведува како начин на 
дисциплинирање на детето. 

Доколку родителството се разбере како долгорочно 
патување, кое почнува од самото раѓање на детето и се 
одвива низ време и простор, потребно е родителот да го 
запознае сопатникот“, односно детето. Патувањето може 
да биде пријатно и без проблеми, но често е придружено 
со препреки, бури и дилеми како да се продолжи понатаму. 
Затоа се потребни знаци покрај патот кои ќе дадат подобри 
и правилни насоки и ќе го направат патувањето безбедно 
и попријатно, како за родителот така и за детето. 

Позитивното родителство, како начин на 
воспитување на детето, промовира нов, позитивен, 
ненасилен пристап во родителството. Идејата за 
позитивно родителство води кон разграничување 
на строгиот и попустливиот родителски пристап во 
воспитување на децата и промовирање на ненасилно 
родителство, со почитување на правата на детето 
и позитивно дејствување врз развојот на детскиот 
потенцијал, а во најдобар интерес на детето. 

1.2  НОВ ПРИСТАП ВО РОДИТЕЛСТВОТО – 
ПОЗИТИВНО РОДИТЕЛСТВО

Не можеме да говориме за позитивно родителство, 
кога родителот е премногу попустлив и му 
дозволува на детето да прави што сака, ниту кога 
родителот го удира детето, му вика или користи 
други алтернативни решенија кои во себе имаат 
елементи на занемарување и злоупотреба. 
Овие решенија имаат краткорочни ефекти и нe 
подучуваат на подобро однесување.

Спротивно на тоа, позитивно родителство значи 
родителско водство со многу љубов, емпатија 
и почитување на личноста на детето преку 
воспоставени правила и граници кои даваат 
долгорочни решенија. Со примена на новите 
вештини и методи, кога се опкружени со внимание, 
грижа, поддршка и охрабрување, децата на сите 
возрасти почнуваат повеќе да соработуваат, 
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позитивно да реагираат на неказнување и да 
покажуваат поголема флексибилност 
и адаптибилност.

Правото на најдобар интерес на детето е 
претпоставка, услов за градење на позитивно 
родителство, а произлегува од Конвенцијата за 
правата на децата. Основни права на детето се:

правото на живот, опстанок и развој

правото на недискриминација

правото на учество и

правото на грижа и заштита.

Во Конвенцијата за правата на децата се наведени 
обврските на родителите, односно лицата што 
се грижат за детето, особено обврските на 
општеството да обезбеди основни услови за 
постигнување на врвниот приоритет, односно 
благосостојба на децата. 

1.3  ЗА КОГО Е НАМЕНЕТ ПРИРАЧНИКОТ 
„ФЕР РОДИТЕЛ – ФЕР ДЕТЕ“

Прирачникот е наменет за возрасните што се 
грижат за децата и што работат со децата. Наменет 

е за сите родители, старатели, згрижувачи, за 
оние што планираат да станат родители или 
старатели, но и за сите што се заинтересирани 
да дознаат повеќе за родителството. Содржината 
на прирачникот е адаптирана за родители и 
старатели на деца на сите возрасти, за оние што 
родителството го поделиле со партнер, но и за оние 
што сами се грижат за децата. 

Позитивното родителство се применува за мали 
деца, за училишни деца или за адолесценти, 
но исто така, и за деца со попреченост или со 
тешкотии во развојот кои не се типични за нивната 
календарска возраст, со хронични или ретки 
болести, како и за деца што биле занемарени 
и злоупотребени. 

Воедно, наменет е и за професионалците што работат 
со деца и им даваат поддршка на родителите, како 
што се вработените во предучилишните установи, 
педагози, психолози, дефектолози и наставниците од 
училиштата, социјалните работници, здравствените 
работници и сите оние што се задолжени за 
поддршка на семејствата. 

Напомена: Во понатамошниот текст за 
поедноставување се користи терминот родител, но 
тоа не ги исклучува старателот, згрижувачот и сите 
преостанати кои се грижат за детето и ја преземале 
родителската улога.
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со децата. Содржините се лесно применливи, со 
конкретни примери кои му се обраќаат директно 
на родителот, преку кои се усвојуваат родителските 
вештини. Родителот може да биде флексибилен во 
однос на примена на содржината и своите постапки 
да ги адаптира во согласност со ситуацијата и 
индивидуалните карактеристики на секое дете, при 
што е важно да се следат принципите и насоките на 
позитивното родителство.

Прирачникот може да го користат поединци и групи, 
со цел да се решаваат одредени проблеми или да се 
поттикне дискусија за семејството и родителството. 

Прирачникот за позитивно родителство дава примери 
на нов пристап во родителството, кои може да се 
применат на слични или поинакви проблеми и ситуации 
од овде понудените. Секако дека не може да се прави 
пресликување и да се очекува дека решението ќе важи 
за секое дете, во секое време и во секоја ситуација. 
Решавањето на проблемот е цел на родителот, а 
начинот на остварување на целта може да бара 
поголемо трпение, вложување, поголема креативност 
од родителот, но и да зависи од индивидуалните 
особености на секое дете.

Како дополнување на содржината на прирачникот, 
изготвени се илустративни материјали, три 
сликовници и два стрипа за деца, како и краток водич 
за позитивно родителство наменет за родителите. 

1.4  КОЈА Е ЦЕЛТА НА ПРИРАЧНИКОТ  
„ФЕР РОДИТЕЛ – ФЕР ДЕТЕ“

Целта на содржината на прирачникот „Фер родител 
– фер дете“ е да им помогне на возрасните подобро 
да ги разберат важноста и улогата на родителството 
во услови на современото живеење. Се посветува 
внимание на квалитетот на процесот на растење и 
развивање на детето и условите за остварување на 
детските права, што придонесува за заштита на детето 
од занемарување и злоупотреба. Целта на прирачникот е: 
родителите да стекнат знаења за можностите, 
потребите и спецификите на детето низ развојните 
фази во процесот на растење и развивање;

да се стекнат со знаења и да развијат 
вештини за позитивно родителство преку 
концептот и принципите за позитивното 
родителство;

да се подобрат вештините и стручните 
компетенции на професионалците за работа 
со родители или старатели на кои им се 
потребни помош и поддршка во процесот на 
воспитување на децата. 

Прирачникот е конципиран во неколку дела и 
претставува спој на психолошката и педагошката 
теорија и концепти, но ги вклучува и родителската 
практика и искуства од секојдневната интеракција 
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Родителството е секојдневна 
интеракција на родителот со детето, 
која во себе вклучува нега, грижа, љубов, 

насочување, посветеност. 
Постојат низа очекувања кои одат заедно 
со улогата на родител, кои се менувале низ 
историјата. Во различни општества бил различен 
стандардот за добар родител, се применувале 
различни воспитни методи, се менувале 
видовите  семејства и семејното живеење. Но, 
едно е заедничко, а тоа е дека родителот ја 
увидел беспомошноста на децата, живеел со нив 
и се грижел за нив. Се разбира, секогаш имало и 
ќе има исклучоци. Она што со сигурност се знае 
е дека стилот на родителството има значајно 
влијание врз благосостојбата, здравјето и 
развојот на децата.

2.1  ЗОШТО ТРАДИЦИОНАЛНИТЕ МОДЕЛИ НА 
ВОСПИТУВАЊЕ НА ДЕЦАТА ДЕНЕС НЕ МОЖЕ  
ДА СЕ ПРИМЕНАТ И НОСАТ ПОВЕЌЕ ШТЕТА 
ОТКОЛКУ КОРИСТ?

Ова е многу сложено прашање и не може да се 
одговори ако не се сфати општествениот контекст во 
кој растат денешните деца, кој е многу променет. Ако 

се направи обид денешните деца да се споредуваат со 
децата од претходните генерации и врз тие основи да 
се гради родителството, може да се западне во голема 
замка. Претходните генерации родители најчесто не 
читале книги за родителство, не оделе на советување и 
не учеле како да бидат родители. Но грижата за децата, 
во големите семејства, била најчесто од страна на 
мајката, бабата и други женски членови во семејството. 
Децата едноставно растеле, а нивните родители не се 
осврнувале многу и не размислувале за родителството 
и улогата на родителот. Воспитувањето на децата 
била секојдневна, спонтана и вообичаена активност, 
научена од претходната генерација, со јасна хиерархија 
на авторитет и почит кон постариот. Медиумите биле 
ограничени и со скромно влијание, со телевизиски 
серии и филмови со пораки за совршени семејства и 
казни за отстапувањата од правилата, а општеството 
било поддржувачко кон тие пораки.

Денес е напуштен концептот/моделот на просечност, 
потчинетост и инфериорност на детето, како и 
позицијата на детето која е променета во насока 
на почитување на неговите права.  Променети се и 
родителите. Традиционалниот модел на патријархално 
семејство е целосно редефиниран. 

Отвореноста кон користење на интернет, влијанието на 
медиумите и променетиот морално-вредносен систем 
бараат сосема друг пристап во родителството.

 Затоа е невозможно да се прави споредба помеѓу 
денешните деца и генерацијата на нивните родители, 
а уште помалку со нивните баби и дедовци. Но убаво е 
понекогаш  да се слушаат постарите и нивните искуства 
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„Стручните 
лица може да 
им помогнат на 
родителите во 
воспитувањето на 
децата, но не може 
да ги заменат, 
бидејќи колку и да 
знааaт за децата 
и  детскиот развој 
општо, не знаат 
речиси ништо 
за секое дете 
поединечно. 
Родителот 
најдобро го знае 
своето дете.“
---
Пенелопе Лич 
(Penelope Leach), 
британски психолог

Современиот родител сака да знае како секојдневно и 
ефикасно да го воспитува своето дете, а притоа да не го 
повишува тонот, да не го удира и да не се расправа со 
него. Современиот родител сака да го порасне своето дете 
во среќен, исполнет и самостоен човек. 

Стилот на родителството се однесува на тоа како 
родителот одговара на своето дете и неговите 
родителски обиди да го воспита, одгледа, да го 
социјализира, всушност, да го порасне своето дете. 
Родителските воспитни стилови се менувале и 
редефинирале низ времето и тие зависат од повеќе и 
различни фактори и влијанија. Од досегашното искуство 
и сознанијата за градење на релацијата на родителот 
со детето и однесувањето на родителот, се издвоиле 
следниве родителски воспитни стилови:

2.2 ШТО ПОНАТАМУ? 2.3  ШТО Е ДРУГО ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛСКИТЕ 
ВОСПИТНИ СТИЛОВИ

Во семејство со двајца родители, тие може да 
практикуваат исти, слични или различни воспитни 
стилови. Пожелно е родителите да се согласни 
околу основните вредности на кои сакаат да го 
научат детето и да не го рушат авторитетот на 
другиот родител, кој мисли и постапува поинаку, 
особено пред детето. На овој начин ќе се усогласат 
воспитните стилови помеѓу родителите кон детето, 
бидејќи е многу важно родителите да упатуваат 
идентични пораки кон детето за договорените 
семејни правила и граници.

АВТОРИТАРЕН 
РОДИТЕЛ АВТОРИТАТИВЕН 

РОДИТЕЛ
3 4ПОПУСТЛИВ 

РОДИТЕЛ ИНДИФЕРЕНТЕН 
РОДИТЕЛ

1 2
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КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОЕДИНЕЧНИТЕ 
РОДИТЕЛСКИ ВОСПИТНИ СТИЛОВИ  

Поаѓа од ставот дека „детето најдобро знае што му треба“;

афирмативен е и нежен, го сака и заштитува детето; 

ги прифаќа и е благ кон импулсите и поведението на детето;

не применува казни и забрани;

му ги прифаќа сите желби на детето и нема многу барања;

нема контрола врз однесувањето на детето и дозволува детето 
самостојно да ги регулира сопствените активности;

не му ги предочува своите очекувања на детето;

нема механизми за позитивна дисциплина; 

не поставува јасни граници помеѓу дозволеното и 
недозволеното, доброто и лошото, како во рамките на 
семејството, така и во пошироката социјална средина;

не се гледа како единствено одговорен фактор во развојот и 
воспитувањето на детето.

ПОПУСТЛИВ РОДИТЕЛ 1 ИНДИФЕРЕНТЕН 
РОДИТЕЛ

Поаѓа од ставот „јас си имам свој живот и 
детето си има свој живот“;

несовесен родител, немарен, безгрижен 
како во давање нежност, така и во 
дисциплинирање на детето;

насочен кон својот комодитет;

не е вклучен во родителството;

неспособен е да ги сфати основните потреби 
на детето за нега, љубов и поврзаност;

можно е и самиот да бил занемарен како 
дете или имал проблеми со злоупотреба на 
супстанции.

2
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АВТОРИТАТИВЕН РОДИТЕЛ
Најпосакуван родителски стил;

поаѓа од ставот „ние градиме добар однос“;

презема одговорност за грижа и водство на детето;

го почитува детето, му дава можност да ги изрази 
своите потреби и ставови;

поттикнува на разговор, поседува вештини на 
слушање и има емпатија;

важна е комуникацијата како и желбите и 
потребите на детето;

способен е да постави цврста граница, 
пропорционална со потребите на детето;

секогаш е доследен во постапките;

ги поттикнува креативноста, љубопитноста и 
самостојноста кај детето, 
но притоа води сметка за неговите емоции.

Овој родител е спротивен на попустливиот родител;

поаѓа од ставот дека „јас најдобро знам што е добро за моето дете“;

односот со детето е еднонасочен, полн со барања и со малку топлина;

настојува да ги обликува, контролира и оценува однесувањето и 
ставовите на детето, но во согласност со неговиот личен стандард, 
кој  зависи од неговото моментно расположение и потреби;

ја цени и фаворизира слепата послушност;

може да користи казнени, присилни мерки за да го контролира 
однесувањето на детето;

не ја почитува детската личност, секоја грешка ја коригира преку 
вградениот страв кај детето;

нема преговарање со детето, зборот на родителот е закон, 
бидејќи релацијата се заснова врз моќ;

дава предност на казната и силата наспроти љубовта и 
комуникацијата.

АВТОРИТАРЕН РОДИТЕЛ 43

Во многудетни семејства, понекогаш родителите не 
практикуваат ист родителски пристап кон сите свои 
деца. Пожелно е родителите да негуваат ист воспитен 
стил, односно родителски пристап кон сите свои 
деца, но со почитување на индивидуалните потреби 
кои произлегуваат од различните развојни фази во 
кои се наоѓаат децата.

Негативниот, строг, авторитарен родителски стил може 
штетно, а во некои случаи и трајно да влијае врз развојот 
на детето. Но, и крајно попустливиот родителски 
стил може да значи дека детето нема да може добро 
да функционира како возрасен. Индиферентниот 
воспитен стил кај детето може да предизвика чувство 
на отфрленост, да не се оствари приврзаноста со 
родителите и да не чувствува припадност во семејството. 
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Понекогаш однесувањето на родителот 
кон детето излегува од границите на 
еден стил и може да е комбинација 
од повеќе воспитни стилови. Сепак, 
најдоминантните и најприменувани 
постапки во родителството означуваат 
поголема склоност кон одреден 
воспитен стил, кој родителот го 
оправдува и му дава приоритет.

Секој родителски воспитен стил 
развива одредени особини и 
карактеристики кај детето.

 - дете што не прифаќа  НЕ;
 - пркосно и бунтовно дете кога го 
предизвикуваат или кога не може да 
биде по негово;

 - слаба контрола на емоциите и 
темпераментот, лесно се фрустрира;

 - слабо внимание и концентрација;
 - со тешкотија ги завршува училишните 
задачи;

 - може да пројави антисоцијално 
однесување поради немање прифатени 
правила и слаб морален развој, да не е 
прифатено од врсничката група и др.

анксиозно дете, повлечено, исплашено 
и несреќно по природа;
слаби реакции на фрустрација;
добар училиштен успех поради страв 
од казна;
неуспехот е придружен со  
вознемиреност;
има тешкотија во остварување и 
одржување пријателства;
може да биде бунтовно кога ќе стане 
адолесцент и да се идентификува со 
насилниот родител и др.

слабо разбирање 
на границите;
анксиозно;
недоверба во 
возрасните;
ниска самопочит 
и слаба 
самодоверба;

среќно дете со чувството на сигурност;
контактибилно дете, се впушта во докажување со аргумент, 
ги сака правдата и честа, носи сопствени одлуки;
самодоверба и самопочит;
развиена способноста за совладување  на 
предизвикувачки задачи;
добри училишни постигнувања;
способност за контрола на емоциите; 
добро развиени социјални вештини;
способност за остварување и одржување пријателства;
добро реагира на авторитетот на возрасниот, ако е 
проследено со почит и можност за самодокажување.

ПРЕДЛОГ ЗA РОДИТЕЛОТ:
Доколку како родител сте заинтересиран 
да утврдите каков родителски стил 
негувате спрема вашето дете, ви 
предлагаме да го прочитате Анекс 1 на 
крајот од овој прирачник. Ако сè уште 
не сте родител, истражете ги вашите 
ставови во однос на родителството.

ОСОБИНИ И КАРАКТЕРИСТИКИ КОИ  
СЕ РАЗВИВААТ КАЈ ДЕТЕТО OД ВОСПИТНИОТ СТИЛ

ПОПУСТЛИВ РОДИТЕЛ

ИНДИФЕРЕНТЕН 
РОДИТЕЛ

АВТОРИТАРЕН РОДИТЕЛ

АВТОРИТАТИВЕН РОДИТЕЛ



16

2.4 ПОТРЕБИ И ПОДДРШКА НА РОДИТЕЛОТ

ГРИЖА НА РОДИТЕЛОТ ЗА САМИОТ СЕБЕ
Родителството е динамична животна улога со 
долгорочни цели. Еднаш родител, засекогаш 
родител. Таа симбиотска врска не се прекинува, 
не престанува, само се развива, надградува и се 
менува. И кога бебето е постојано до родителот, но 
и кога детето ќе стане возрасен човек и ќе замине 
од родителскиот дом, детето секогаш е присутно во 
мислите на родителот. Родителството постои, живее 
и станува безвременска вредност за родителот. 

Затоа родителот мора да покаже грижа и кон самиот 
себе. Првите неколку години од животот на детето се 
особено динамични и бараат голем напор, физичко 
вложување на родителот, долги непроспиени ноќи, 
усогласување на семејниот живот со новиот член и 
слично. Често родителот чувствува дека е при крајот 
на силите, дека е екстремно нервозен и исцрпен, 
но важно е тоа да се препознае и да се направи 
кратка пауза, дневен или викенд одмор доколку за 
тоа постојат услови.  Понекогаш на родителот му е 
доволна пауза од половина час со кафе, со пријател, 
во изолација надвор или во посебна соба. 

Повремено треба да се користат ресурсите како што се 
баби и дедовци, роднини, пријатели, соседи, дневни 
игротеки, детски градинки и сл. Затоа е многу важно 

родителот да се грижи за своето физичко и ментално 
здравје, редовно да посетува лекар, да се храни здраво, да 
има време за физички активности, но и за социјален живот. 

Секако, родителството не значи занемарување 
на партнерските односи, напротив квалитетниот 
партнерски однос значи мотив, желба и потреба за 
уште поуспешно родителство. 
Иако родителството е едно од најубавите искуства, 
сепак, тоа понекогаш може да стане крајно 
фрустрирачки за родителот. И тоа е нормално. Децата 
растат, нивните потреби, но и можности се менуваат, 
често експериментираат со трпението на родителот 
и ги поместуваат поставените граници. Затоа 
родителот има право на поддршка во родителството, 
време за литература за детскиот развој, посета на 
курс за родителство или советувалиште, поддршка од 
поширокото семејство, но и од општеството. 

РОДИТЕЛСТВО ВО ПОШИРОКА СЕМЕЈНА 
ЗАЕДНИЦА И ВЛИЈАНИЕТО  

 НА БАБИТЕ И ДЕДОВЦИТЕ 
Животот во заедница со членови од поширокото 
семејство може да го направи родителството 
специфично. Заедничкото живеење може да има 
предност, но и да предизвика бројни конфликти, како 
во однос на правилата во домот, така и во однос на 
грижата и воспитувањето на децата. 
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Денес многу млади семејства зависат од постарите 
членови, кои вложуваат време, финансии, даваат 
грижа, емоционална поддршка и сигурност на децата 
додека родителите се на работа. Релацијата на бабите 
и дедовците со внуците зависи од средината во која 
живеат, културните, етничките обележја, обичаите, 
вредностите и претходните семејни релации. Со нивна 
поддршка децата полесно ги поминуваат критичните 
настани во семејството како што се развод, загуба, 
ново бебе, преселба и сл. Ликовите на бабата и дедото 
се незаменливи за детето, а безусловната љубов која 
им ја даваат е важен емотивен ресурс.

Покрај нивната значајна улога во животот како на 
детето така и на родителите, сепак воспитувањето 
на децата е примарна задача на родителот. 
Постарите членови во семејството често сакаат да 
го наметнат својот начин на воспитување и грижа за 
децата, потценувајќи ги новините во современото 
воспитување што ги прифаќаат родителите. На 
тој начин, бабите и дедовците може да го одземат 
авторитетот на родителот во однос на детето, да го 
„бранат“ детето од родителот и да му ги исполнуваат 
сите желби. Овие осцилации е добро да постојат, 
но во умерени размери за да ја разбере детето 
различноста меѓу луѓето, па и во пристапот кон 
него. Но, кога се работи за основните принципи во 
воспитувањето кои родителот ги почитува, треба 
упорност и настојување да се почитуваат како дома 
така и од страна на бабата и дедото.

За да се избегнат непријатни ситуации, потребен е 
договор на кој член од семејството каде му е местото 
во светот на детето. Треба да се покаже почит кон 
постарите членови, кон нивното искуство и знаење за 
грижата на детето, но да се инсистира на поддржување 
на одбраниот модел на воспитување на родителот. На 
убав начин и љубезно да им се објасни на бабата и дедото 
на што да обрнат внимание во грижата и воспитувањето 
на детето  и зошто, а родителот да биде доследен во 
барањата. Ова не е лесен процес и бара многу трпение 
и потсетување. Во ред е да се покаже несогласување во 
ставовите за воспитувањето на детето, но не е во ред да 
се покаже непочитување. Затоа е добро понекогаш да 
се остави поголем слободен простор за бабата и дедото 
и кај нив да биде дозволено повеќе отколку дома, но 
без да се нарушат границите и основните принципи на 
воспитувањето. Во тој случај, на детето треба да му се 
потенцира дека некои работи кои се дозволени кај баба и 
дедо, дома нема да се дозволат. Исто така, важно е детето 
да не ги користи бабата и дедото против родителот. Сепак, 
во најдобар интерес на детето е сите што се грижат за него 
да поддржат негување на универзални, трајни вредности 
како чесност, праведност, почитување на себеси и другите, 
развивање емпатија, самодисциплина.

ПОТСЕТНИК:
Родителот е најважната личност во животот на детето.
Затоа родителот мора да покаже грижа за самиот себе.
Без разлика колку време детето поминува со баби, дедовци, негувателки, 
воспитувачки или други лица кои се грижат за него, сепак одговорноста 
за грижата и воспитувањето на детето е на родителот.



ШТО Е  
ПОЗИТИВНО 
РОДИТЕЛСТВО

3
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3.1 ПРИНЦИПИ НА ПОЗИТИВНО РОДИТЕЛСТВО

Позитивното родителство се базира врз пет 
принципи, кои меѓу себе се преплетуваат, градејќи 
добра основа, силна врска меѓу детето и родителот, 
позиционирајќи го родителот како успешен водач во 
растењето на детето.1

Принципи на позитивното родителство се:
1. приврзаност;
2. почитување;
3. проактивно родителство;
4. емпатично водство;
5. позитивна дисциплина.2

1 Препорака Rec (2006) 19 од Советот на Европа
2 http://www.kars4kids.org/blog/positive-parenting-defined/

ПОЗИТИВНО РОДИТЕЛСТВО Е КОГА РОДИТЕЛОТ 

ПОСТАПУВА  ТРГНУВАЈЌИ ОД ИНТЕРЕСИТЕ НА 

ДЕТЕТО, НЕНАСИЛНО СЕ ОДНЕСУВА КОН ДЕТЕТО, 

ГИ ПРИЗНАВА И ПОЧИТУВА НЕГОВИТЕ ПРАВА, ГО 

НАСОЧУВА, МУ ПОКАЖУВА МНОГУ ЉУБОВ, НО И 

ПОСТАВУВА ГРАНИЦИ СО ЦЕЛ ОВОЗМОЖУВАЊЕ 

НЕГОВ ЦЕЛОСЕН РАЗВОЈ.

ПРИНЦИПИ НА 
ПОЗИТИВНО 

РОДИТЕЛСТВО

ПОЧИТУВАЊЕ

ПРИВРЗАНОСТ

ПРОАКТИВНО 
РОДИТЕЛСТВО

ПОЗИТИВНА 
ДИСЦИПЛИНА

ЕМПАТИЧНО 
ВОДСТВО
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ПРИНЦИП НА ПРИВРЗАНОСТ
Емоционалното поврзување е примарна потреба 
која се јавува уште при самото раѓање на детето. 
Врската што се формира помеѓу детето и првото 
возрасно лице (најчесто тоа е родителот) е одговорна 
за градење на идните релации и односи на детето 
со околината. Исто така, оваа врска е важна и за 
развивање на  способноста на детето за сопствените 
чувства и развивање на способноста за избегнување 
и справување со незгоди.

Прво, детето се поврзува со своето потесно 
семејство, а потоа оваа врска се проширува со 
пошироката заедница. Тоа е така бидејќи родителот 
е првиот контакт на детето со опкружувањето, кој  
реагира на плачот на детето, го зема в раце, го гушка, 
го теши. Како што детето расте, родителот е тој што 
најдолго и најмногу се грижи за детето, игра со него, 
го насочува, го подучува. 

Врз детската емотивна приврзаност кон родителот, 
влијае како однесувањето на родителите поединечно кон 
детето, така и нивниот заемен однос. Кога ќе се постигне 
сигурна приврзаност, детето се чувствува безбедно, 
способно е за одвојување од родителот, бара утеха во 
него кога е исплашено, а враќањето на родителот по 
отсуство предизвикува позитивни емоции кај детето. 

Потребно е прво родителот да се поврзе со детето, а 
потоа да гради позитивно родителство и да поставува 

граници. Ако оваа врска не е воспоставена на 
примарно ниво, детето што не успева  да развие 
поврзаност во раните години подоцна во животот често 
има проблеми во однесувањето и социјалните контакти.

ПРИНЦИП НА ПОЧИТУВАЊЕ
Почитувањето на детето од страна на родителот 
значи  испраќање порака колку детето му е важно на 
родителот. Тоа  не значи дозвола да прави што сака, 
туку значи да му се посвети внимание, да се уважи 
неговото мислење, да се задоволат детските потреби 
и желби, кои треба да се разумни и прифатливи. 

Детето најмногу учи преку личниот пример на родителот, 
па затоа е потребно тој да му покаже на детето како 
треба да се почитуваат другите, туѓото мислење, 
различностите. Покажување љубов, внимание, грижа, 
адекватен разговор со детето без да се омаловажува 
неговата личност, без да му се вика и да се нарекува 
со погрдни имиња, сето тоа е почитување на детето 
од страна на родителот. Тогаш детето ќе реагира на 
позитивен начин, ќе ги почитува своите родители и 
другите луѓе, но што е најважно, ќе се почитува и самото 
себе и ќе развие самодоверба. Детето што остварило 
приврзаност со родителот е почитувано и емоционално 
стабилно дете и е приемчиво за позитивното 
дисциплинирање. Таму каде што има отфрлање, 
манипулација, а не љубов, самото дисциплинирање 
станува комплицирано и мошне сложено. 
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Особено самодовербата е директно условена од 
почитувањето на детето од страна на родителот и 
неговите најблиски. Детето може да живее без многу 
работи, играчки и други материјални нешта, но не може 
да биде среќно без љубовта и почитта од родителот.

ПРИНЦИП НА ПРОАКТИВНО РОДИТЕЛСТВО
Родителот, понесен од секојдневните обврски и 
решавање на краткорочни цели со своето дете, 
често пати заборава на решавање на долгорочните 
цели, размислува реактивно, односно проблемите 
ги решава кога ќе се појават. На таков начин 
родителот ги решава секојдневните проблеми или 
цели со детето, како на пример, како да врзе врвки 
на чевлите, како подобро да ги измие забите, без да 
размислува и да има време однапред да предвиди 
и други можни проблеми и нив да ги пресретне, 
како на пример, како да разликува добро од лошо, 
да се почитува себеси и другите, како да преземе 
одговорност за своите постапки, да биде ненасилно 
и др. Но кога проблемите ќе се појават, потешки се 
за решавање, бараат големо вложување, време за 
надминување, при што ефектот е неизвесен. 
Позитивниот родител е проактивен и не дозволува 
проблемите да се случат, туку прави сè за да ги пресретне, 
предвиди и оневозможи во самиот зачеток, пред да 
станат извор на конфликт или криза. Проблемите ги 
решава додека се мали и не дозволува да се зголемат и 
да заземат димензии врз кои нема контрола.

Добар пример за тоа кој родител е реактивен, а кој 
проактивен е споредбата со функционирање на 
капетан на брод. Капетан кој е реактивна личност ќе 
го управува бродот и ќе плови следејќи ги морските 
струи. Ако струите му одат во прилог, капетанот ќе 
биде среќен, во спротивно, тој е во стрес и никако 
нема да ги проучува струите за да предвиди каде 
ќе го однесат бродот. Од друга страна, проактивен 
капетан ќе го насочува бродот таму каде што сака. 
Ќе ги проучува морските струи, некогаш ќе плови 
во согласност со струите, некогаш против нив, но 
струите нема да имаат моќ за да ја одредат неговата 
конечна дестинација, тоа е избор на капетанот. 

Пример за користење на проактивен јазик е: јас 
сакам..., повеќе сакам да..., избирам да ..., ајде да 
ги согледаме другите можности..., може да изберам 
поинаков пристап... и сл. 

Родител кој е проактивен ги става во преден план 
учењето на родителството и градењето позитивни 
релации со детето. Тоа се обезбедува преку 
поголемо вклучување на родителот во животот на 
детето и тоа преку заедничко време поминато во 
разговор, игра, можност детето да ги изрази своите 
чувства. На тој начин, родителот го запознава 
своето дете, а тоа е предуслов за позитивно 
дисциплинирање. Потребно е родителот да знае 
што го прави детето среќно, што го лути, на што 
се плаши и реагира, што го смирува. И секако тоа 
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не е важно само на мала возраст, туку во текот на 
целото детство. Треба да се користи секој момент 
времето со детето да се поминува квалитетно и 
да се користи за негово подобро запознавање. Во 
автомобил, пред ТВ, додека разговара со своите 
пријатели или други возрасни лица. 

Важно е родителот да е отворен за примање и 
препознавање на информациите што ги добива од 
своето дете, без разлика дали се тие вербални или 
невербални, всушност, сето она што го вклучува 
позитивното родителство. На тој начин, родителот 
добива увид во однесувањето на детето, во начините 
како тоа се справува со препреките, како ги прави 
изборите. Тоа му дава можност да заземе проактивна 
позиција на предвидување на евентуалните 
проблеми, да планира и контролирано и успешно да 
се справува со ситуациското однесување на детето.

ПРИНЦИП НА ВОДСТВО СО ЕМПАТИЈА
Потребно е родителот да биде водач во детскиот живот, 
кој ќе покаже љубов, топлина и емпатија кон детето. 
На детето му се потребни безусловна родителска 
љубов, емоционална сигурност, физичка и вербална 
наклоност и емпатија со неговите чувства. Тоа се 
покажува преку вербализирање на чувствата, односно 
чувствата да се именуваат со зборови,  родителот 
на детето да му кажува дека го сака, да употребува 

позитивни зборови, да го гушка, бакнува, да се 
шегува со него, да го теши кога е повредено или 
исплашено, да игра со него, да му чита, да му помага 
во училишните задачи, активно да го слуша, да го 
пофалува и охрабрува. Љубовта не се подразбира, 
таа се покажува и именува. Позитивниот пристап на 
родителот кон детето исполнет со топлина обезбедува 
соработка и остварување на родителската улога на 
водач, како и остварување на долгорочни цели. 

Емпатичниот родител ги разбира потребите на детето 
и со него се однесува на начин на кој му помага тоа 
да се чувствува дека е слушнато и разбрано.

ПРИНЦИП НА ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА
Дисциплината често се поистоветува со казната, 
забраната или се сфаќа како синоним на воспитување. 
Но казната и дисциплината се дијаметрално различни 
поими и упатуваат на различни дејства во родителството. 

Во позитивната дисциплина нема место за казна, 
особено за физичко казнување на децата, за кое 
постои нулта толеранција. Позитивното родителство 
претставува многу повеќе  од дисциплинирање, па 
затоа позитивната дисциплина е еден од принципите  
на позитивното родителство.
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казната го повредува детето и физички 
и психички;

го негира неговото право да биде разбрано и 
сфатено како личност;

може да доведе до сериозни, негативни 
последици врз здравјето на детето;

со казната не се менува моделот на поведение 
на детето, туку само моментално се менува 
неговото однесување и набргу се потиснува;

казната дава спротивен ефект;

казната се базира врз страв;

детето станува бунтовно и дава отпор;

детето го учи моделот на агресорот;

казната дава малку информации, таа нема 
содржина, најчесто носи само порака што не 
смее да прави детето, а не нуди алтернативи;

со казнување родителот го оддалечува детето 
од семејството и домот.

дисциплината не го повредува детето, ниту неговата 
личност;

дисциплината е учење или поддржување на процесот 
на учење на детето за прифатливо однесување;

дисциплината има содржина;

дисциплината вклучува поставување јасни граници и 
правила во семејството и на детето;

бара доследност во постапувањето на родителот;

родителот има реални очекувања од детето;

со дисциплина родителот развива добар и 
рамноправен однос со детето;

детето го менува моделот на однесување спонтано и 
во соработка со родителот;

дисциплината не се заснова врз страв и закани.

КАЗНА  ДИСЦИПЛИНА

РАЗЛИКИ 
ПОМЕЃУ КАЗНА 
И ДИСЦИПЛИНА
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3.2  ПРАКТИЧНА ПРИМЕНЛИВОСТ НА 
ПРИНЦИПИТЕ НА ПОЗИТИВНОТО 
РОДИТЕЛСТВО

Принципите на позитивното родителство се применливи 
во секојдневната интеракција помеѓу детето и 
родителот. Тие се алатки што даваат насоки како 
преку добра комуникација да се оствари позитивна 
дисциплина. Потребни се учење на овие вештини од 
страна на родителот, нивна применливост со голема 
емпатичност кон потребите на детето и трпение. 

Преку следниов пример за дванаесетгодишниот 
Марко, објаснета е практичната применливост на 
принципите на позитивното родителство. 

ПРИМЕР: 
Дванаесетгодишниот Марко има проблем во 
училиште, не ги изработува домашните задачи 
и заостанува во совладување на наставниот 
материјал.

Како родителот да го мотивира да ги работи 
домашните задачи преку примена на принципите 
на позитивното родителство?

Како предлози наменети за родителот при 
решавање на ваков или сличен проблем, можни се 
следниве решенија:

За да бидат ефикасни, потребно е сите навики 
што сакате да ги воспоставите кај детето однапред 
да ги испланирате. На овој начин, ќе го спречите 
проблемот што може да настане во иднина (тоа е 
проактивен родител);

Воспоставете рутина што ќе се однесува на одреден 
период од денот кога детето ќе има услови да учи 
во мир и добри околности. Вклучете го и детето во 
одлучувањето во кој период и каде ќе работи, какво 
да биде опкружувањето и сл.;

Следете го детето една недела што прави во тој период. 
Потоа кажете му што сте забележале, што сакате и што 
ќе направите за да му помогнете. На пр. „Забележав 
дека минатата недела не почнуваш да учиш во 
договорениот период, туку многу доцна кога е време за 
спиење. Би сакал/а да започнеш со учење порано, во 
договорениот термин. Доколку сакаш, можам и јас да 
бидам во просторијата со тебе, нешто ќе си читам или ќе 
работам на компјутер. Можам да ти помогнам само еден 
час, од 18 до 19 часот, но по тој период ќе биде доцна 
и нема да можам да се концентрирам“ (поставување 
граници и водство со емпатија);

Кажете му дека веќе нема да му „држите лекции“ 
за учење и нема да го потсетувате дека треба да 
учи. Со ова покажувате почитување на неговата 
личност и неговите избори. Тоа подразбира дека 
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детето разбрало што сте се договориле. Грижливо, 
но одлучно спроведете ги зборовите во дела 
(доследност во поставување на граници);

Кажете му дека сте подготвен да му помогнете, да 
ве праша за нешто што не му е јасно, но само во 
одредениот временски период;

Не споредувајте го со другите деца од одделението 
(позитивна комуникација);

Дозволете различни стилови на учење. Некои деца 
учат со музика, со вклучен ТВ. Ако за некој предмет 
тешко му оди учењето и вложува напор но нема успех, 
може треба да размислите за алтернативни решенија: 
професионална помош од ангажиран професор, 
другар што може да му помогне и сл. (создавање 
безбедна и стимулативна средина и давање избор и 
донесување одлука од страна на детето);

Некое дете, и покрај своето лично вложување 
и вложувањето на родителот, сепак не може да 
постигне висок училиштен успех. Секое дете има 
различно темпо, некое дете во подоцнежниот 
период почнува со учење и вложување, друго пак 
го гледа училиштето како проблем и не продолжува 
на повисок степен на  образование. На детето 
треба да му дадете до знаење дека не е помалку 
вредно доколку не постигнало одличен успех и 
дека подоцна можеби ќе најде мотивација за да 

продолжи поуспешно низ животот (почитување на 
индивидуалноста и личноста на детето);

Кога детето остава да ја исполни задачата во 
последен момент, сослушајте го со внимание и 
топлина (емпатично), но немојте да го „спасувате“. 
Оставете го да ги почувствува последиците од својот 
избор;

Може да се обидете да го решите проблемот заедно 
со детето. Да го сослушате детето и да сочувствувате 
со неговиот проблем. Побарајте од него да даде 
предлог како да го решите проблемот, а потоа 
вклучете се (водство со емпатија);

Бидете емотивно искрен и кажете му на детето што 
мислите, чувствувате и сакате, но да не изгледа 
дека со тоа му го наметнувате својот стандард 
(покажување топлина и љубов, но со водство). На 
пр. „Мене образованието ми е многу важно и ме 
плаши што тебе не ти изгледа така. Се надевам дека 
наскоро ќе ја увидиш вредноста на добрите навики во 
учењето“;

Колку што повеќе ја гледате домашната задача како 
ваша работа, толку помалку детето ќе ја доживува 
како своја. Кога детето гледа дека на родителот му 
е поважна домашната задача отколку нему, никогаш 
нема да преземе одговорност;
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Лесно е да се преземе одговорност за работата 
што е на детето, но тогаш нема да се формира 
одговорно дете;

Верувајте во своето дете;

Некои работи детето мора да ги увиди преку 
непријатни последици и неуспех. Никогаш не 
навредувајте го, не казнувајте го и не понижувајте го 
за неуспехот;

Имајте на ум дека детето не е заинтересирано за 
одредена активност и затоа не ја прифаќа, затоа што 
е можеби обесхрабрено или изгубило надеж. Истото 
дете друга активност што му е важна ќе ја реализира 
беспрекорно. На пр. не може да ја запомни лекцијата, 
но одлично и брзо ја запомнува омилената песна.

Следниов пример се однесува на дете на 
помала возраст:

ПОТСЕТНИК: ПРИНЦИПИ 

НА ПОЗИТИВНОТО РОДИТЕЛСТВО

Родителот треба прво да се поврзе со де
тето, 

а после да гради позитивно родителство и да 

поставува граници;

Почитувајќи ја детската личност, родителот 

ги признава посебноста на детет
о, неговата 

вредност и оригиналност;

Позитивниот родител е проактивен и 

проблемите ги решава додека се мали и има 

контрола над нив;

Родителот треба да биде водач во детски
от 

живот, кој ќе покаже љубов, топлина и 

емпатија кон детето;

Во позитивната дисциплина нема 

место за казна.



27

Мајката: Тоа беше убава игра. Уживав во 
играњето со тебе.

Каја: Ајде да си играме уште малку, те молам.

Мајката: Навистина ти се допаѓа оваа игра 
(поврзување со детето). Многу е забавна. Утре 
можеме повторно да ја играме ако сакаш, но сега 
е осум часот и време е за спиење (одредување 
граници).

Каја: Не си фер. Сакам уште да си играме. Е сега ќе 
ја фрлам играчката во ѓубре.

Мајката: Гледам дека си многу вознемирена 
(смирено без обвинување и викање). Навистина 
времето помина бргу, верувам дека сакаш уште 
да си играш (емпатија со детето). Но, играчката 
не смееш да ја фрлиш во ѓубре (поставување 
граници).

Каја: Те молам, само уште еднаш.

Мајката: Осум часот е, време е за спиење 
(доследност во поставување на границите). 
Можеме да пееме во тоалет додека се 
подготвуваме (пренасочување на вниманието и 
повторно поврзување со детето).

ПРИМЕР:
Навечер, по играње, петгодишната Каја треба 
да се подготви за спиење.



КАКО РАСТЕ И  
СЕ РАЗВИВА ДЕТЕТО 
– РАЗВОЈНИ ФАЗИ 
НА ДЕТЕТО

4
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ШТО Е ДЕТСКИ РАЗВОЈ? 
Кога станува збор за развојот на детето, се мисли на 
целиот процес и на сите промени што се случуваат во 
него, што го унапредуваат и притоа му обезбедуваат 
подобра рамнотежа, поголема стабилност и 
ефикасност во средината во која расте.

Растот и развојот на детето се гледаат низ 
промените што се случуваат на биолошко, психичко 
и социјално поле. 

КОИ ФАКТОРИ ВЛИЈААТ ВРЗ РАЗВОЈОТ?
Промените се поттикнати како од внатрешни така и 
од надворешни фактори.

Внатрешните фактори се поврзани со генетскиот 
запис, со она што детето го наследува преку гените 
од своите родители и предци. 

Надворешните фактори се поврзани со 
карактеристиките и специфичностите на 
примарната (родителот, семејството) и пошироката 
социјална средина (група, заедница и општество на 
кое припаѓа семејството). 

Карактеристиките и специфичностите на 
примарната и пошироката социјална средина се 
одредени од културата, религијата и традицијата 

на која й припаѓаат, но и од моменталното 
ниво на развој, морално-вредносниот систем и 
организацијата на општеството во целина.

Растот и развојот се континуирани, а поради 
постоењето на овие фактори, сепак, се специфични 
и различни за секое дете поединечно.

И покрај индивидуалноста, сепак, може да се 
забележи дека развојот се одвива низ неколку фази, 
кои пак се слични за секое дете.

КАКВИ ПРОМЕНИ СЕ ЗАБЕЛЕЖУВААТ КАЈ 
ДЕТЕТО ВО ТЕКОТ НА РАЗВОЈОТ?
Промените што се забележуваат низ овие 
развојни фази можат да бидат квантитативни и 
квалитативни. Тие се одвиваат постепено и се 
движат по нагорна линија, на сите полиња и го 
опфаќаат целото битие на детето.

Квантитативните промени се степенести и лесно 
мерливи. Како што расте, кај секое дете може да се 
забележат и да се измерат, на пример: телесната 
тежина, висината, богатството на речникот, бројот на 
социјалните врски и сл.

Квалитативните промени се посложени за 
следење, бидејќи не се одвиваат постепено 
и се нарекуваат „скоковити“. Всушност, и тие 
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секојдневно се случуваат, но не се толку видливи. 
Тие се притаени и се поврзани со зголемувањето 
на животното искуство и физиолошкото созревање 
на детето.  Ваквите промени може да се видат, 
на пример, во разликите што постојат во 
содржината на говорот на малото дете и говорот 
на адолесцентот, односно возрасниот. Детето 
на 2-3-годишна возраст зборува и раскажува 
за тоа што може да го види и да го допре. 
Зборува за своите лични искуства од позиција на 
сегашност и тешко може да ги определи минатото 
и иднината. Затоа се вели дека детето на оваа 
возраст размислува на конкретно ниво. Детето на 
13-14-годишна возраст, пак, може да зборува за 
работи што ги нема директно доживеано, односно 
што не се поврзани со неговото лично искуство, 
може точно да го определи минатото и има 
претстава за иднината. Затоа за ова дете се вели 
дека размислува на апстрактно ниво.

4.1. РАЗВОЈНИ ФАЗИ НА ДЕТЕТО СПОРЕД 
НЕГОВАТА КАЛЕНДАРСКА ВОЗРАСТ

Постојат повеќе поделби за тоа како се одвиваат 
растот и развојот кај детето, во зависност од тоа што 
и какви промени кај него треба да се забележат.

Најчесто се користи поделбата на развојните фази 
кај детето според неговата календарска возраст. 
Хронолошкиот преглед на класификацијата на 

развојните фази на детето според календарската 
возраст е:

доенче (0-18 месеци)

рано детство (18 месеци-3 години)

предучилишна возраст (3-5 години)

училишна возраст (5-12 години)

адолесценција (13-18 години).

Со оваа поделба, секоја развојна фаза е определена 
според одредена календарска возраст на детето, 
во која се опишуваат карактеристичните потреби и 
промени на биолошко, психичко и социјално поле. 

4.2. ЗНАЧЕЊЕТО, УЛОГАТА И ЗАДАЧИТЕ НА 
РАЗВОЈНИТЕ  ФАЗИ КАЈ ДЕТЕТО

Секоја развојна фаза има и своја специфична 
задача. Таа е определена со тоа што се очекува 
да биде развиено кај детето на одредена возраст, 
во различни области и по нејзиното завршување. 
Исполнувањето на задачите ќе обезбеди детето 
постепено да расте, да се развива и да израсне во 
здрава и зрела личност. 
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ОБЛАСТИ ВО КОИ СЕ 

ЗАБЕЛЕЖУВААТ ПРОМЕНИ 

КАЈ ДЕТЕТО, СПОРЕД КОИ 

МОЖЕ ДА СЕ ПРОЦЕНИ ДАЛИ 

СЕ ИСПОЛНЕТИ ЗАДАЧИТЕ ВО 

РАЗВОЈНИТЕ ФАЗИ

ФИЗИЧКА

СЕКСУАЛНА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА

МОРАЛНА

СОЦИЈАЛНО/ 
ЕМОЦИОНАЛНА

ЈАЗИЧНА  
(ГОВОР И РЕЧНИК)

РАЗВИВАЊЕ 
ВЕШТИНИ ЗА 

КОМУНИКАЦИЈА; 
ГОВОР; ЧИТАЊЕ; 

ПИШУВАЊЕ; ГОВОР 
НА ТЕЛОТО;

РАСТ И РАЗВОЈ НА 
ТЕЛОТО,  

ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ, 
ИСХРАНА, ХИГИЕНА И 

ЗДРАВЈЕ;

РАЗВОЈ НА 
МИСЛИТЕ И 

МИСЛОВНИОТ 
ПРОЦЕС;

СООЧУВАЊЕ СО ЕМОЦИИТЕ; 
РАЗБИРАЊЕ НА СЕБЕ И ДРУГИТЕ; 

ГРАДЕЊЕ МЕЃУЧОВЕЧКИ 
РЕЛАЦИИ; РАЗВОЈ НА 

САМОДОВЕРБА;

РАЗВИВАЊЕ ЕМПАТИЈА ЗА 
ДРУГИТЕ И СПОСОБНОСТ ДА 

РАЗЛИКУВА ДОБРО ОД ЛОШО.

РАЗВИВАЊЕ СВЕСТ И РАЗБИРАЊЕ 
НА РАЗЛИКИТЕ ПОМЕЃУ МАШКОТО И 
ЖЕНСКОТО ТЕЛО; ЕМОЦИИ, СТАВОВИ 
И ЖЕЛБА ЗА НЕЖНОСТ И БЛИЗИНА СО 

ДРУГИ ЛИЦА; ХОРМОНАЛНИ ПРОМЕНИ, 
ФИЗИЧКИ НАГОНИ И ЖЕЛБИ;
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ШТО Е „ПСИХОСОЦИЈАЛНА КРИЗА“ 
И КАКО СЕ НАДМИНУВА?
За растот и развојот на детето, значајни и 
доминантни се влијанието и поддршката од 
примарната, но и од пошироката социјална средина.

Детето низ развојните фази своите различни 
потреби секогаш ги задоволува во контакт, 
комуникација и интеракција со социјалната средина. 
Затоа посебните карактеристики и обележја на 
семејството и поширокото опкружување одредуваат 
каков ќе биде психосоцијалниот развој на детето.

Начинот на кој ќе бидат потребите задоволени, 
односно незадоволени доведува до појава на 
„психосоцијална криза“. Разрешувањето на оваа 
„криза“ може да биде позитивно или негативно. 

Позитивното разрешување на „кризата“ значи 
дека детето научило нешто ново или развило нова 
вештина во некоја област, што ќе го поттикне 
неговиот развој и ќе му помогне да оди понатаму и 
да се развива повеќе.

Сето она што е пропуштено и не е постигнато во 
пониските развојни фази нема да му овозможи 
на детето комплетен и зрел премин во наредната 
развојна фаза. Тоа би значело дека детето 
физички ќе продолжи да расте и созрева, но 

нема да ја постигнува потребната психичка 
и социјална зрелост во согласност со својата 
календарска возраст. 

Доколку се увиди пропуштеното, секогаш постои 
можност тоа да се надополни и коригира, низ нови 
искуства и во соработка со средината, за што ќе биде 
потребно организирано водство од возрасниот и 
дополнително време.

ТРАНЗИЦИЈА
Особено се важни и специфичните премини, односно 
транзицијата од една фаза во друга, од пониска во 
повисока развојна фаза. При транзиција особено 
се потребни поголемо внимание, трпение, знаење 
и вештини од страна на родителот, возрасните и од 
оние што се грижат за детето. Тие се најодговорни во 
обезбедување услови кои ќе ја овозможат транзицијата, 
преминот да мине што поуспешно и побезболно, како за 
детето така и за родителот.

4.3. ДОЕНЧЕ (0-18 МЕСЕЦИ)

Оваа развојна фаза се однесува на првите осумнаесет 
месеци од животот на детето, кои најмногу се 
посветени на физичките и моторните способности, 
преку кои индиректно се поставува основата на 
неговиот интелектуален, емоционален и социјален 
раст и развој.
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Битни фактори што влијаат во оваа развојна фаза се:

исхраната;

здравјето;

учењето за хигиената на телото;

сензомоторната интелигенција – се развива 
преку дразби кои ги поттикнуваат сетилата 
за вид, слух, мирис, вкус и допир, како и со 
употреба на различна група мускули преку 
движење на рацете и нозете, а која е зачеток 
на интелектуалниот развој;

социјалниот систем во кој расте детето 
(релацијата со родителот, пред сè, со оној што се 
грижи за него).

За задоволување на потребата од храна, 
најодговорен е родителот, пред сè, навреме да 
обезбеди адекватна и избалансирана храна, како и за 
начинот на хранење на детето. Родителот е задолжен 
да создаде услови за чиста, здрава и безбедна 
околина, истовремено поттикнувачка за сетилата на 
детето. Преку стимулација и игра ќе ја поттикне и 
развие неговата сензомоторна интелигенција.

Во оваа фаза е значајно да се воспостави ритамот 
на одмор и сон, како и навременото и адекватно 
одржување и навикнување на хигиена.

КОГА И ЗОШТО БЕБЕТО ПЛАЧЕ?

За овој развоен период, плачењето на бебето е 
природна и нормална појава. Плачот на бебето е 
првиот начин на комуникација со родителот. 

Тоа не знае ниту еден збор, а кога плаче му испраќа 
порака на родителот. Со плачењето сака да му каже 
на родителот дека има потреба од нешто, односно 
дека некоја негова потреба не е задоволена. Во 
овој развоен период детето може многу лесно да 
биде уплашено од разни дразби што доаѓаат од 
опкружувањето. Единствен вроден страв е стравот 
од јак звук и од поместување на подлогата врз 
која детето лежи/стои, додека сите други стравови 
се научени.  

Како родителот ќе одговори на плачот на детето, така 
тоа ќе почне да учи и што може да очекува од оној 
што се грижи за него. Учи дали ќе биде слушнато и 
дали ќе му биде задоволена потребата или не.

Од тоа како родителот ќе реагира, така детето 
учи за квалитетот на нивната комуникација. 
Односно, учи каква е врската што ја остварува 
со возрасниот – дали е блиска и негувачка или е 
дистанцирана и занемарувачка.  

Во ситуации кога бебето е вознемирено од разни 
причини, тоа има потреба родителот да го земе и да 
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го држи во раце, да го милува и да му даде топлина. 
Така тоа ќе се смири, а родителот ќе му покаже дека 
е безбедно и сигурно. На овој начин, кај бебето 
се намалува чувството на непријатност, почнува 
да се чувствува сигурно, прифатено и безбедно, а 
родителот индиректно почнува да го подготвува да не 
се плаши кога ќе треба во иднина да учи нови работи.

ПРИВРЗАНОСТ 
Реакциите се основа врз која се градат социо-
емоционалните врски на детето со родителот, а како 
резултат на тоа се јавува приврзаноста.

Приврзаноста потекнува од вродениот инстинкт на 
детето да му сигнализира на родителот да биде во 

негова близина, поради чувството на безбедност и 
заштитеност. Приврзаноста се развива секојдневно 
преку задоволување на основните потреби на детето 
за храна, вода, сон, допир, нежност и сл., преку 
таканаречениот „круг на возбуда и опуштање“.

Секоја незадоволена потреба го прави бебето 
да се чувствува возбудено, вознемирено и 
напнато. Тоа на разни начини  го привлекува 
вниманието на родителот и му дава до знаење 
дека е незадоволно. Кога родителот ќе ја 
задоволи потребата на бебето, кај него престанува 
напнатоста, исчезнува незадоволството и тоа се 
опушта. На овој начин, родителот гради трајна 
врска со детето, која го прави да се чувствува 
безбедно и сигурно, дури и во ситуации кога 
фигурата на приврзаност не е во близина. 

НАСОКИ ЗА РОДИТЕЛОТ:
Вашето бебе повремено се буди навечер, 
плаче и подолг временски период не се 
смирува.
Вие сте многу уморен, сакате барем една 
ноќ да спиете без прекин. Останете смирен 
и почнете постапно да проверувате која 
потреба не му е задоволена. Проверете 
дали е можеби: гладно, жедно, болно, 
мокро, уплашено и сл. Со задоволување на 
потребата, детето ќе престане да плаче.

ЗАПОМНЕТЕ:
Бебето не плаче намерно, со цел да 
ве вознемири или налути.
Тоа има некоја своја незадоволена 
потреба, едноставно само 
инстинктивно реагира на 
единствениот начин познат за него.
За да му покажете на бебето дека 
треба да престане да плаче навечер, 
никогаш немојте да го тресете или 
удирате. Удирањето и тресењето 
можеби моментно ќе го одложат 

плачењето. Но, нема да ја задоволат 
неговата потреба и за кратко време 
тоа повторно ќе продолжи да плаче. 
Тресењето и удирањето единствено 
можат да ги повредат телото и 
мозокот на детето и трајно да ги 
оштетат.
Доколку сте преморени и нервозни, 
побарајте помош од партнерот, член 
од семејството, пријател и сл., кој ќе 
ве замени во вакви ситуации.
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Секојдневното повторување на ваквиот начин на 
задоволување на потребите е еден вид учење. 
Детето учи како да ги регулира напнатоста и 
стресот, учи да й верува на околината, учи како 
да ги искажува своите потреби. На овој начин, 
на детето му се дава потврда дека е безбедно, 
заштитено и дека може да го истражува светот. 
Оваа приврзаност е основа за градење на 
понатамошните релации на детето како со 
родителот, така и со другите возрасни лица.

Во зависност од тоа на каков начин и колку 
квалитетна е приврзаноста, какво и колкаво е 
чувството на безбедност и заштитеност кај детето, 
во толкава мера кај него ќе се јави и отпорот кон 
разделби, страв од непознато и сл.

НАСОКИ ЗА РОДИТЕЛОТ:
Вашето дете одненадеж го дофаќа 
пенкалото и го става во уста.
Како родител, потребно е смирено, 
пополека да му го земете пенкалото од 
рака. Одвлечете му го вниманието на 
детето од пенкалото, со тоа што ќе му 
понудите играчка, која му е омилена 
и безбедна за играње. Тргнете го 
пенкалото од видокругот на детето, 
ставете го на безбедно и недостапно 
место за него.

ЗАПОМНЕТЕ:
Ваквото однесување на детето 
не е намерно и со цел да ве 
вознемири или налути.
 Детето на ваков начин само 
истражува и учи за околината, 
го стимулира и  развива 
мозокот.
Никогаш немојте да му викате, 
немојте да го удирате или на 

кој било начин да го казнувате, 
само затоа што земало нешто 
„што не е за деца“. Тоа 
нема знаење и искуство за 
опасностите.
Потребно е вие да го заштитите 
од опасните работи за него и да 
обезбедите сигурна средина, 
низ која ќе може слободно да се 
движи и да истражува.

ДЕТЕТО ПОЧНУВА ДА ИСТРАЖУВА И УЧИ
На оваа возраст детето учи како да ги користи 
мускулите, учи да џвака и ги вежба мускулите кои 
понатаму ќе му бидат потребни за да се развие 
говорот, ги дофаќа предметите, учи да ползи, 
чекори и оди. 

На оваа возраст детето бара да ги допира 
предметите што го опкружуваат, а тие што ги држи 
во раце многу често ги става во уста. Кога детето 
става предмети во уста, дури и кога тие се опасни 
за неговото здравје, тоа нема намера да биде 
„лошо“, „непослушно“ и да го нервира родителот. 
Бидејќи нема искуство со опасностите, тоа 
нема и знаење за штетноста на некои предмети 
и активности. 
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Едноставно преку допирање и ставање на предмети 
во уста, детето ги задоволува својот инстинкт и 
потреба за запознавање на светот што го опкружува.

Затоа родителот е задолжен да му обезбеди на детето 
сигурна средина за живеење, преку организација на 
просторот во кој живее.

4.4.  РАНО ДЕТСТВО (18 МЕСЕЦИ-3 ГОДИНИ)

КОМУНИКАЦИЈА – ЗБОРОВИ И РЕЧЕНИЦИ
Во оваа развојна фаза преку секојдневното 
живеење, комуникацијата помеѓу детето и родителот 
продолжува да се збогатува. Кај детето почнува да 
се развива говорот, тоа учи по пат на повторување, 
имитирање и водење од страна на возрасниот. 
Секојдневно се зголемува фондот на зборови, а до 
крајот на третата година детето ќе може да состави 
прости реченици. 

ДЕТЕТО ПОЧНУВА ДА УЧИ  
ЗА САМОСТОЈНОСТА
Кога детето учи да го контролира движењето, 
всушност, учи и усовршува разни нови 
способности и вештини за движење. Детето на 
оваа возраст учи да скока, трча, турка, вози, 
фаќа и фрла. Сето ова го прави детето да биде 
посамостојно во извршувањето на повеќе работи. 

ЗАПОМНЕТЕ:
 - Ваквото упорно однесување на детето и во специфични 
ситуации не е намерно и со цел да ве вознемири или  
налути.

 - Тоа само ја задоволува својата потреба за самостојност 
и едноставно сè уште не сфаќа како се чувствуваат 
другите луѓе. 

 -  Никогаш немојте да му викате или да го казнувате 
поради ваквото однесување. Вие како возрасно лице 
сте одговорен за организација на дневните активности 
во согласност со времето што е потребно за тие да се 
извршат, а во согласност со развојната потреба на детето 
за самостојност.

НАСОКИ ЗА РОДИТЕЛОТ:
Вашето дете секое утро сака само да си ги облече 
чевличињата. И утрото, токму кога вашето возило не работи 
и вие доцните на работа, детето повторно сака само да се 
облече.  Доцнењето ве прави нервозен, а детето е упорно и не 
ви дозволува да му помогнете.
Како родител, потребно е смирено, без викање и со смирен 
тон да му го одвлечете вниманието преку некоја друга 
активност или со играчка која му е омилена. Во иднина, при 
утринското подготвување, за да избегнете вакви незгодни 
ситуации, а со цел и понатаму да му овозможите на детето 
простор и време за да ја вежба својата самостојност, секогаш 
испланирајте дополнително време. 
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Тоа учи самостојно да се облекува, 
соблекува, да се храни и да пие, што го 
охрабрува да биде понезависно, со што 
детето сè повеќе сака само да извршува 
многу активности.

Вака подвижно, самостојно и охрабрено, 
детето е поотворено да комуницира 
со пошироката социјална средина. 
Социјалниот свет се проширува и 
надвор од границите на семејството, со 
соседите, се зголемуваат и се збогатуваат 
социјалните врски. Преку овие нови 
социјални контакти и релации, детето ја 
проверува, надополнува и надградува 
претходно изградената слика за себе. 
Истражувајќи го опкружувањето, детето 
почнува да го запознава и да станува 
свесно за сопственото тело.

ПРВОТО „НЕ“ И ШТО СО НЕГО?
Во комуникацијата се јавува првото „не“ 
како израз и тестирање на независноста 
на детето од страна на тој што се грижи за 
него. Ова „не“ е сосема различно од она што 
детето го кажува како резултат на „протест“ 
поради несигурната, нестабилна и лошо 
изградена врска со родителот.

НАСОКИ ЗА РОДИТЕЛОТ:
Секојдневно, вашето дете, без разлика што ќе го замолите и што ќе му 
понудите или побарате, автоматски веднаш одговара со „НЕ“.
За вас како родител е потребно да останете смирени, веднаш да не реагирате 
бурно и да не се обидувате преку наметнување или забрана да му покажете на 
детето кој е „главен“ и „шеф“ во семејството.  Притоа поефикасно би било:
да му понудите избор на детето, збор на кој нема да може да ви одговори со 
„да“ или „не“ (на пример: „Сакаш да ја облечеш белата или жолтата маица?“);
да му го привлечете вниманието со нешто поинтересно за него;
доколку е потребно да преземете нешто, направете го тоа без зборови (на 
пример: ако детето држи запалка в раце и се обидува да ја запали, приближете 
му се и без да зборувате безбедно земете му ја. Откако ќе ја земете запалката, 
објаснете му кога и за што ја користите, колку е опасна и на кого од  вашето 
семејство му е дозволено, кој може и знае да ја употребува).

ЗАПОМНЕТЕ:
Со ваквото однесување, вашето дете нема намера да ве вознемири и/или налути.
Тоа понекогаш го употребува „не“ како интересен збор за комуникација, го 
користи како еден вид забава, дури и кога не го мисли тоа. 
Од овие причини, по секое изговорено „не“ од страна на вашето дете, немојте 
релацијата со него да ја претворате во судир на моќ.   
Преку ова магично зборче, детето се обидува и ги прави првите чекори 
на одвојување, осамостојување од вас или можеби вежба формирање на 
поинакво, сопствено мислење. 
Никогаш немојте да му викате или да го казнувате, бидејќи секогаш на вашата 
добра волја и намера, тоа секогаш одговара со „не“. Разберете ја и прифатете 
ја потребата на детето за осамостојување, која е дел од процесот на негово 
успешно растење и созревање.
Почитувајте ги индивидуалното и посебното кај детето. Помогнете му, 
понудете му можност и обезбедете му сигурна средина на детето во која ќе го 
вежба своето „јас“.
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ДЕТЕТО И СТРАВОТ
На оваа возраст кај детето се јавува страв од конкретна работа, 
како што е страв од одвојување или од темница. Ова може да 
го загрижи родителот, всушност, стравот е одраз на поголемата 
зрелост кај детето. Тоа почнува подобро да го разбира светот 
околу себе, детето учи да ги увидува опасностите.

Детето почнува да ги препознава и разбира сопствените 
чувства. Но, сè уште не е зрело да ги разбере чувствата 
на другите. Затоа на детето секојдневно му се потребни 
охрабрување и поддршка од страна на родителот, што 
ќе му биде потврда дека е разбрано и заштитено и дека 
се почитуваат неговите чувства.

ИГРАТА И НЕЈЗИНАТА МОЌ
Иако вниманието сè уште е краткотрајно, со мал 
опсег, сепак тоа постепено се зголемува. Главна 
активност и преокупација на детето е играта.

Низ секојдневните активности и игри, детето има 
можност да  учи за причинско-последичните врски, 
со што стекнува знаење за значењето на поимите 
правилно или погрешно, добро или лошо. 

Преку играта, детето сè повеќе го запознава светот околу 
себе, ги тестира семејната сигурност и безбедност, како и 
границите поставени од оној што се грижи за него. 

НАСОКИ ЗА РОДИТЕЛОТ:
Вашето дете речиси секоја вечер се буди, плаче, се жали дека во 
собата има чудовиште и бара вие  да спиете со него. 
Како родител, немојте да го исмевате, осудувате, ниту пак ќе 
биде корисно ако се обидете преку објаснување да го намалите 
ваквиот нереален страв кај вашето дете. Поради вашата возраст, 
искуство и зрелост вие знаете дека не постојат чудовишта. Но, 
вашето дете нема знаење и животно искуство, за него нештата 
што се производ на фантазијата и имагинацијата едноставно се 
жива реалност.
Затоа е потребно да го ислушате, да ви објасни како се чувствува, 
да ви објасни од што се плаши, за да можете да му помогнете 
да најде начин како да постапи во ситуации кога повторно ќе се 
уплаши или ќе биде доведено во ситуација на страв.

ЗАПОМНЕТЕ:
Ваквото однесување на детето не е намерно и 
со цел да ве вознемири и/или налути. Никогаш 
немојте да му викате или да го казнувате.
Потребно е да го разубедите, заштитите, да му 
помогнете да го разбере сопствениот страв, 
да му покажете како да го надмине и како 
да се заштити од ситуации кои можат да го 
вознемират.
Доколку сте уморен и ненаспан од честиот 
прекин на вашиот сон, поради ноќните 
стравови на вашето дете, побарајте помош од 
партнерот, член од семејството, пријател и сл.
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Разбирајќи ги причинско-последичните врски и 
низ игра, детето е подготвено и почнува 
да стекнува навика за одржување 
на личната хигиена, односно 
воспоставува контрола врз 
уринирањето и дефекацијата, 
што ќе му помогне да се ослободи 
од пелените.

Родителот може да ја искористи 
играта за да го научи детето на многу 
посакувани нешта.

Поради поголемата будност и љубопитност на детето, 
сè повеќе се кристализираат стратегиите кои родителот 
ги употребува за да го научи детето да ги почитува 
правилата и границите. Се дефинираат воспитувањето 
и воспитниот стил на родителот, кој зависи и од 

темпераментот на детето. Поточно, зависи од 
осетливоста на родителот соодветно да одговори 
на темпераментот на детето, како и од сличноста 
на нивните темпераменти. 

НАСОКИ ЗА РОДИТЕЛОТ:

ЗАПОМНЕТЕ:
Ваквото однесување на детето 
не е намерно, со цел да ве 
вознемири и/или налути. 
Детето едноставно стекнува 
навики за кои се потребни 
време и трпеливост од страна на 
родителот.
Никогаш немојте да му викате 
или да го казнувате. Потребно 
е да покажете разбирање за 
пропустите и грешките, како 
и истрајност и упорност при 
стекнување на навики кај 
вашето дете.

Вашето дете секоја вечер одбива да ги измие забите. Вие како родител 
повеќепати сте му објасниле за штетноста од немиењето на забите, но повеќе 
немате трпение. Нервозни сте, ви доаѓа да му викнете, да му се заканите дека ќе 
биде казнето или да го заплашите дека сите заби ќе му поцрнат, а другарчињата 
ќе му се потсмеваат за таквите заби. 
Напротив, пристапете смирено и преку игра можете да му помогнете на вашето 
дете во стекнување на навиката за миење заби. Во текот на денот или пред спиење, 
понудете му на детето да ја играте играта во која тоа ќе ја подготвува омилената 
играчка за спиење, од облекување на пижами, одење во тоалет, до миење раце, лице 
и заби. Обрнете поголемо внимание на миењето заби, давајќи кратки информации за 
потребата од чисти и здрави заби. 
Потоа побарајте од детето да се погрижи за себе, како што тоа го правело за 
омилената играчка. И кога некогаш ќе прескокне или заборави да ги измие 
забите, потсетете го на играта што ја игравте.
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4.5. ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ (3-5 ГОДИНИ)

ЗОШТО ДЕТЕТО ПОСТОЈАНО  
НЕШТО ПРАШУВА?

На оваа возраст, детето продолжува преку љубопитноста да 
го запознава светот околу себе. Сака сè да знае, постојано 
поставува прашања и станува свесно дека може сè да научи.

Кога детето постојано поставува прашања или 
постојано повторува едно исто прашање, тоа не го 
прави намерно, со цел да го вознемири или налути 
родителот. Едноставно учи за светот и го повторува, 
односно го проверува наученото.

Родителот понекогаш се заморува од овие прашања или 
нема одговор на нив, но и во вакви ситуации е потребно 
родителот со почит да му одговори на детето. На ваков 
начин, родителот ја почитува љубопитноста на детето, ја 
одобрува неговата потреба да учи, го поттикнува на учење 
и му покажува  дека го почитува неговото мислење.

УЧЕЊЕ ПРАВИЛА
Понекогаш детето сака да учи за работи кои се опасни 
за него, како на пример: да ракува со запалка, да 
скокне од висока лизгалка и сл. Во вакви ситуации, 
родителот треба да ја преземе контролата, а ова се и 
првите чекори кога детето учи за правилата.

ЗАПОМНЕТЕ:
Доколку во семејната комуникација се употребуваат навреди и/или 
физички казнувања, детето го усвојува овој модел на комуникација 
и го применува надвор од семејната средина.
За секоја особина што не ви се допаѓа кај вашето дете, никогаш 
немојте да му викате или да го удирате. Запрашајте се дали вие или 
можеби некој во неговото опкружување ја поседува неа. Поважен 
е начинот на кој вие се однесувате, отколку тоа за што вербално се 
залагате или на што го учите вашето дете.
Пофалете го детето за секое посакувано однесување или посакуваната 
карактерна особина, но најважно е тоа да го поткрепите со личен пример.

НАСОКИ ЗА РОДИТЕЛОТ:
Учителката од градинка ве информира дека вашето дете во играта со 
другарчињата, кога треба да сподели некоја играчка, често се кара со 
нив, а кога не е по негово, дури и ги удира.
Вие како родител, дома постојано го учите детето дека доколку не се 
согласува со другарчињата, не е фер да се кара и да ги удира. Постојано 
го учите дека треба да се договара. Сепак, ваквото однесување на 
детето продолжува и нема никаква промена кај него. 
Во ваква ситуација, размислете колку вие или некој во најблиското 
опкружување на детето применува ваков начин на разрешување 
конфликти/недоразбирања. Дали вие или некој друг, кога не се 
согласува со соговорникот, го повишува тонот на гласот и почнува да 
вика во намера да го убеди? 
Дали можеби вие или некој друг му се развикува или го казнува  детето  
секогаш кога тоа се однесува несоодветно и непосакувано?
За промена на непосакуваното однесување на детето, покрај 
зборовите и објаснувањата, поголем ефект ќе биде постигнат доколку 
лично секојдневно, постојано и во секоја прилика го практикувате 
посакуваното однесување.
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Кога родителот го учи детето на правила, потребно е 
да му ги објасни причините за поставената граница, 
односно правило. На ваков начин, детето ќе ги 
разбере причините поради кои е поставено правилото, 
со што се зголемува веројатноста тоа и да го почитува.

Потребно е да се потенцира дека родителот не само што 
дава информации, воспоставува граници и правила, 
туку воедно е и моделот што детето го имитира. 
Родителот полесно ќе го научи детето на посакуваното 
однесување доколку го поткрепи со личен пример.

ИГРАТА Е СÈ УШТЕ ДОМИНАНТНА  
И ВАЖНА ЗА ДЕТЕТО
Играта продолжува да претставува најглавна преокупација 
на детето. Преку играта, детето тестира многу ситуации и 
игра разни улоги што ги гледа кај возрасните.

Играњето разни улоги родителот може да го 
искористи за да го подучува детето на разни животни 
вештини. Преку играта родителот му дава можност на 
детето да ги тестира и развие своите способности, го 
осамостојува и му дава „дозвола“ да стане независно. 

Низ играта детето ја развива фантазијата, 
експериментира, открива како функционираат работите, 
решава разни проблеми и бара нови одговори. Со играта 
се развива и мозокот на детето, па затоа е потребно 
родителот да му обезбеди време и простор за игра.

Детето упорно сака да се вклучи во некоја секојдневна семејна 
активност, бидејќи има потреба да ја задоволи потребата за 
развивање на разни вештини, способности и осамостојување. 
Грешките што ги прави детето не се намерни, со цел да ве повреди и 
налути, тоа едноставно нема доволно искуство и знаење.
Никогаш немојте да му викате или да го казнувате поради грешката. 
Родителот е одговорен за обезбедување на сигурна средина во која 
детето ќе може да развива вештини низ разни активности.
Родителот ги поставува правилата и границите и му дава помош и 
поддршка на детето при неговото осамостојување. 

НАСОКИ ЗА РОДИТЕЛОТ:

Вашето дете за време на оброците упорно настојува и бара да ви помага 
при поставување на масата, а вие му дозволувате и го подучувате во тоа.
За семејната слава, обично колачот го послужувате во специјална 
чинија. Чинијата ви е особено омилена, бидејќи ви е подарок од вашата 
сега веќе почината мајка. И за славата му дозволувате на вашето дете 
да ви помогне, но не му давате да ракува со омилената чинија. Некако 
незабележливо, детето ја зема чинијата, која му се лизнува од раце, паѓа 
на земја и се крши.
Случката многу ве вознемирува, особено што повеќепати сте му 
повториле на детето дека не смее да ја допира чинијата. Вие како 
родител е потребно да останете мирен, присебен, да пријдете смирено 
и заедно со детето безбедно да ги соберете искршените парчиња од 
чинијата. Потоа објаснете му на детето дека некои работи кога паѓаат 
може да се оштетат, а вие тоа не го сакате. Покажете му околу кои работи 
може да ви помогне при поставување на масата за време на оброците. 
Потребно е вашите омилени предмети да ги ставите на безбедно место, 
каде што детето не ќе може да ги дофати и само да ги земе. 
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При ова учење, очекувано е детето да греши, со 
грешки кои не се намерни и кои едноставно се 
резултат на неговото неискуство и незрелост.

ДЕТЕТО ЈА ЗГОЛЕМУВА КОМУНИКАЦИЈАТА И 
РАСТЕ БРОЈОТ НА СОЦИЈАЛНИТЕ КОНТАКТИ 
Не е доволно само детето да биде нахрането и 
здраво, потребно е зголемување на контактите со 
пошироката социјална средина. Важен фактор во 
раниот детски развој се искуствата што детето ќе 
ги стекне во семејството и пошироката социјална 
средина. Овие искуства помагаат во развојот на 
интелигенцијата, личноста и социјалните контакти 
на детето со околината. Од голема важност е 
вклучување на детето во предучилишна установа 
или друга организирана форма, како што е 
центарот за ран детски развој3, со што ќе  му се 
даде можност да расте и да се развива според 
своите индивидуални потреби и можности. 

Преку играта се зголемува бројот на социјалните 
контакти и релации надвор од семејството. Се 
зголемува нивото на социјализација, бидејќи во 
играта се вклучуваат и други актери, други деца. 
Детето учи за правилата, функционирањето и 
решавањето на проблемите во групата, односно 
учи и станува свесно за емоциите на другите, ја 
развива емпатијата и учи да споделува.

3 http://www.prvite5.mk/vaznosta-na-raniot-detski-razvoj.nspx

НАСОКИ ЗА РОДИТЕЛОТ:
Кога бои во боенката, вашето дете не сака боичките да ги 
споделува со никого. Кога неговото братче ќе му земе боичка, 
тоа почнува да вика и веднаш му ја граба назад.
Потребно е вие како родител  смирено да му пристапите, 
со смирен тон и одлучно да ја земете  боичката „проблем“. 
Предложете боичката да ја ставите на безбедно место и 
на детето дајте му ограничено време за да се договори со 
братчето како и на кој начин ќе ја споделуваат. Кога ќе помине 
времето определено за договарање, побарајте од детето да ве 
информира за правилото за споделување. 
Доколку во определеното време детето не успее да постигне 
договор, помогнете му со тоа што ќе предложите неколку 
решенија за кои тоа ќе се договори со брат му, а потоа заедно 
ќе го одберат најдоброто за нив.

ЗАПОМНЕТЕ:
Непосакуваното однесување кај вашето 
дете не е намерно, со цел да ве повреди 
или налути.
Детето нема искуство и знаење, тоа само 
почнува да учи нови правила во нови 
социјални релации, учи да споделува, учи 
за емпатијата. За совладување на новите 
вештини, на детето му е потребно време, но 
и водство од родителот.
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Поради зголемениот и збогатен број социјални 
контакти, вештината за комуникација кај детето се 
подобрува и речникот се збогатува. 

Истражувајќи, детето станува сè повеќе свесно 
за своето тело, за разликите што постојат помеѓу 
половите и за тоа изразува љубопитност.

4.6. УЧИЛИШНА ВОЗРАСТ (6-12 ГОДИНИ)

УЧИЛИШТЕТО И НЕГОВАТА УЛОГА
Во овој период, детето тргнува на училиште, 
што претставува голема промена во животот на 
детето и родителот. Се менуваат содржината 
и организацијата на секојдневниот живот. 
Училиштето и врсниците стануваат доминантни и 
имаат нагласена улога во развојот на детето, со што 
се менува и неговиот свет. 

Со поаѓање на училиште, детето ќе треба да научи да: 

се снаоѓа само, без родителот; 

воспостави контакт и релации со други 
непознати деца/лица,;

воспостави нови навики; 

се придржува на нови правила и граници.

Какви ќе бидат првите искуства на детето со 
училиштето, такво ќе биде и влијанието врз 
градењето на неговиот став кон училиштето.

ТЕМПЕРАМЕНТОТ НА ДЕТЕТО И НОВИТЕ 
ПРЕДИЗВИЦИ ВО УЧИЛИШТЕТО
При приспособување на новите предизвици што 
ги носат училиштето и училишниот живот, голема 
улога игра темпераментот на детето, како и 
подготвеноста на родителот да одговори на него. 

Различниот темперамент е тоа што ги прави децата 
различни во приспособување на новините што ги 
носи училиштето.
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детето лесно се приспособува на 
промените, удобно спие, весело си 
игра и добро се чувствува во ново 
опкружување 
детето има потреба од повеќе време 
за да се навикне на промените, 

не сака промени од кој било вид и 
има големи тешкотии во преодниот 

период (на пр. кога доаѓа или си оди од 
училиште)

детето е некаде на средина од 
гореопишаните деца.

Темпераментот е вроден, не може да се промени и 
во голема мера определува какво ќе биде детето. 
Не може да се каже дека постои лош или добар 
темперамент, постојат само различни темпераменти 
и секој има свои предности и недостатоци.

Доколку во однос на деветте димензии на темпераментот, 
родителот е свесен за тоа какво е неговото дете, дотолку 
тој ќе има поголем увид во способностите на сопственото 
дете. Така родителот полесно ќе дојде до заклучок каде 
и во кои области на детето му е потребна помош. Со 
конкретната помош детето полесно ќе може да развие 
здрави релации со другите и да живее продуктивен живот 
во границите на својот темперамент.

Карактеристиките на темпераментот на детето влијаат 
и врз неговата подготвеност да почне да оди во 
училиште. Затоа е важно родителот да го земе предвид 
темпераментот на детето, да ја почитува, цени и негува 
неговата индивидуалност, различност, посебност.

Врз однесувањето на детето влијае и темпераментот 
на родителот, како и тоа колку нивните темпераменти 
се согласуваат меѓусебно. Доколку родителот ја увиди 
различноста во темпераментите, дотолку полесно ќе ги 
разбере причините за многу семејни несогласувања. 
Ова укажува дека детето е личност за себе, исто како 
што е и родителот. Темпераментите едноставно не 
можат да се променат, потребно е да се прифатат и да 
се почитуваат разликите помеѓу детето и родителот. 

детето е поподвижно, постојано 
активно и во движење, скока, 
трча или се качува
детето е помалку активно, 
побавно, постатично, сака да 
гледа сликовници, да бои, црта 
и сл. 
детето е некаде на средина од 
гореопишаните деца.

детето е склоно да се 
буди, да јаде или да се 
одмoра по утврден ритам 
детето има променлив 
или му недостасува ритам 
во секојдневните навики 
и секој ден му е различен 
детето е некаде 
на средина од 
гореопишаните деца.

СТЕПЕН НА 
АКТИВНОСТ

СКЛОНОСТ ЗА 
РЕДОВНОСТ И 
РИТМИЧНОСТ

ПРИСПОСОБЛИВОСТ НА 
РАЗЛИЧНО ОПКРУЖУВАЊЕ

1
СКЛОНОСТ ДА ПРИСТАПИ ИЛИ 

ДА СЕ ПОВЛЕКУВА  ВО ОДНОСОТ 
СО ДРУГИ ЛИЦА

2
детето 

е отворено 
и подготвено да се 

дружи со животни и луѓе од 
опкружувањето, дури и кога прв 

пат се среќава со нив 
детето се трга и повеќе сака да 
набљудува отстрана или потполно да 

се повлече од контакт
детето е некаде на средина 

од гореопишаните 
деца.

3ДЕВЕТ ОБЕЛЕЖЈА НА ТЕМПЕРАМЕНТОТ 
КОИ ГО ПРАВАТ ДЕТЕТО ЕДИНСТВЕНО,  
ПОСЕБНО И РАЗЛИЧНО ОД ДРУГИТЕ
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детето лесно се приспособува на 
промените, удобно спие, весело си 
игра и добро се чувствува во ново 
опкружување 
детето има потреба од повеќе време 
за да се навикне на промените, 

не сака промени од кој било вид и 
има големи тешкотии во преодниот 

период (на пр. кога доаѓа или си оди од 
училиште)

детето е некаде на средина од 
гореопишаните деца.

детето е свртено кон 
себе, не гледа наоколу, не 

слуша наоколу и не придава 
толкава важност на она што 

се случува околу него 
детето како да реагира на 
сè што ќе види околу себе 

детето е некаде 
на средина од 

гореопишаните 
деца.

детето е родено со склоност да биде 
повесело од другите деца 

детето по природа е потажно и 
попесимистично

детето е некаде на средина од 
гореопишаните деца.

ИНТЕРАКЦИЈА СО ВРСНИЦИТЕ 
И НЕЗАВИСНОСТ
Со поаѓање на училиште, детето добива и поголема 
автономија, самостојност. Излегува само, станува 
одговорно за своето поведение и однесување.

Времето поминато надвор од семејниот дом се 
зголемува, а детето е во постојана интеракција со 
врсниците. Тоа пројавува сè поголем интерес за 
другарување и пријателство. Секое поведение и 
однесување на детето истовремено  се одговор, но и 
предизвикување за однесувањето на другите. 

Детето создава двојни врски во комуникацијата 
со другите, кои можат да бидат придружени со 
позитивни или негативни чувства. Овие чувства за 
детето се информација како другите гледаат на исти 
работи. Детето учи за тоа како другите размислуваат, 
како се однесуваат, учи за различностите. Новите 
влијанија ги зголемуваат стравот и загриженоста кај 
родителот дека ја губи контролата врз детето. 

Детето почнува да станува свесно за групните 
правила и се јавуваат првите просоцијални 
поведенија 3, како што се алтруизмот4 
и конформизмот5.

ИНТЕНЗИТЕТ, ЈАЧИНА  
НА РЕАКЦИИТЕ ОСЕТЛИВОСТ 

НА ОКОЛИНАТА

ОПШТО 
РАСПОЛОЖЕНИЕ

НАЧИН НА ИНТЕРАКЦИЈА СО ДРУГИТЕ

РАСПОН НА 
ВНИМАНИЕ И 

КОНЦЕНТРАЦИЈА

6

7

9
8

детето силно и гласно реагира, 
дури и на ситни случувања 
и настани. Тешко можеме да 
погодиме како се чувствува и што 
мисли 
детето е посмирено и помалку 
интензивно реагира, дури и 
кога е вознемирено. Можно е 
толку многу да се повлече, така 
што воопшто да не може да се 
препознае дека е вознемирено 
детето е некаде на средина од 
гореопишаните деца.

детето сака да „шефува“ и да ги 
држи работите под контрола 
детето повеќе сака да го следи „водачот“
детето е некаде на средина од 
гореопишаните деца.

детето уште на рана 
возраст ќе расклопи 
некоја играчка, а потоа со 
часови ќе ја склопува, има 
голем распон на внимание 
и голема способност за 
концентрација 
детето лесно може да го 
напушти, да го прекине 
тоа што претходно го 
правело и да започне да 
се занимава со нешто 
друго
детето е некаде 
на средина од 
гореопишаните деца.

4 однесување кое е позитивно, корисно, пријателско и општествено прифатливо
5 несебична грижа за добросостојбата на другиот
6 отстапка од лични ставови и принципи за да биде прифатено од групата
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Во овој период, детето е ставено пред многу 
предизвици и тоа:

како да комуницира со другите кога не се 
согласува со нив;
да се бори за своите ставови и за себе;
како да се одбрани од напади и како да разреши 
конфликти;
како да биде добро, кога другите не се;
дури и кога е тешко, како да биде лојално и да се 
залага за другите и сл.

Преку обиди и грешки, успеси и неуспеси, поткрепено 
со претходно развиените вештини и степенот на лична 
самодоверба, детето многу ќе научи за другите, но и 
за себе. Детето ќе научи за емпатијата, ќе ги разбере, 
провери и тестира сопствените ставови и вредности.

Социјалните контакти на детето со врсниците стануваат 
интензивни, особено со оние од ист пол. Семејството 
го заменува групата врсници. Пријателствата стануваат 
најважна работа за детето и се нов извор на поддршка, 
но и на емоционално задоволство. Социјалната група 
внесува новини, го поттикнува детето на нови интереси 
и го учи на нови вештини.

Колку што расте потребата на детето за припадност, 
добивање место и улога во групата, толку расте и 
притисокот на групата врз детето, преку поставување 
на правила и норми.

Понекогаш детето е ставено пред предизвик да го 
прифати предлогот од групата и да направи некоја 
работа за која знае дека родителот не се согласува 
или да го одбие понуденото. Да направи избор 
помеѓу прифатеноста од групата и изневерување 
на родителите или да ја задржи довербата на 
родителите и да ризикува да биде отфрлен од групата 
што многу му значи. 

НАСОКИ ЗА РОДИТЕЛОТ:

Забележувате дека вашето дете, кога е во друштво со другарите од 
училиштето, употребува погрдни зборови и пцости. Но, кога е само и се 
дружи со братучедите, тоа не ги користи овие зборови. 
Вас како родител ве вознемирува ваквата ситуација. Вие во секојдневната 
комуникација не користите такви зборови, ниту сакате вашето дете да го 
прави тоа. Кога ги користи овие зборови, вие го опоменувате.
Наместо постојано да го опоменувате или казнувате, останете 
смирени, а кога ќе останете сами, дајте му до знаење дека не сакате 
да слушате лоши зборови. Поразговарајте со детето и потенцирајте 
што сте забележале во однос на тоа кога ги користи. Кажете му дека ги 
користи само кога другарува со децата од училиште, како и за неговата 
потреба да комуницира на таков начин со нив. Прашајте го дали го 
знае нивното значење и побарајте да ви предложи кои други зборови 
би можело да ги користи додека комуницира со соучениците, а тие да 
не се непристојни.
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ЗАШТИТА И НЕЗАВИСНОСТ
Потребата на детето за прифатеност и припадност на 
групата често го збунува и го плаши родителот. Тој е 
загрижен поради „притисокот“ што средината го врши 
врз детето. Затоа е потребно родителот да го заштити 
детето од опасностите, а истовремено да ја почитува 
неговата сè посилна потреба за независност.

АКТИВНОСТИ СО КОИ РОДИТЕЛОТ МОЖЕ ДА ГО ЗАШТИТИ ДЕТЕТО ОД ПРИТИСОКОТ НА СРЕДИНАТА

ЗАЕДНИЧКО 
КОРИСТЕЊЕ НА 

СЛОБОДНОТО ВРЕМЕ

правење заеднички 
семејни активности;
разговор за другарите на 
детето;
искрен и позитивен 
разговор за 
предизвиците што 
доаѓаат;
охрабрување дека 
родителот е секогаш тука 
за детето

ГРАДЕЊЕ И 
ЈАКНЕЊЕ НА 

САМОДОВЕРБАТА 
КАЈ ДЕТЕТО

да му помогне 
на детето да 
ги открие и да 
верува во своите 
способности

ВКЛУЧУВАЊЕ ВО 
ОБРАЗОВАНИЕТО НА 

ДЕТЕТО

да присуствува на 
училишни настани и/
или приредби
да ги запознае 
наставниците на 
детето
да разговара за 
училишните обврски 
и да му понуди помош 
на детето во нивното 
совладување

ЗАПОЗНАВАЊЕ 
НА ДРУГАРИТЕ НА 

ДЕТЕТО

да му даде дозвола 
на детето да ги 
донесе другарите 
дома
да ги запознае 
нивните семејства

ГРАДЕЊЕ БЛИЗИНА, 
ПА СЕПАК 

ПОДАЛЕКУ ОД ДЕТЕТО

 - да има информации 
каде и со кого е 
детето, но да ја 
почитува неговата 
потреба за 
приватност

 - да му покаже дека му 
верува

ЗАПОМНЕТЕ: 
Разберете ја потребата на детето да прави некои работи само за да 
им се допадне на другарите, а со тоа да се избори за своето место и 
да биде прифатено од друштвото. 
Не ги прави работите намерно за да ве налути, туку едноставно ја 
задоволува потребата за припадност и прифатеност од социјалната 
средина. Никогаш немојте да му викате или да го казнувате.  
Покажете разбирање, трпеливост, истрајност, упорност и помогнете 
му да најде решение како да се справи со предизвиците што ги 
наметнуваат врсниците, друштвото и пошироката социјална средина.
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Родителот може да ја потпомогне независноста на 
детето преку развивање на чувство за:

добро и лошо (да разговара за опасни активности 
и да му објасни зошто треба да ги избегнува 
пушењето, пиењето или земањето дрога; да 
разговара за сопствените и вредностите на 
детето; да разговара за пубертетските промени; да 
разговара за притисоците на околината, правењето 
избори и последиците од тоа; како детето да се 
спротивстави на притисоците од околината и сл.);  
одговорност (да го вклучи детето во домашни 
активности; да разговара за парите и да го подучи 
како разумно да ги користи; да го вклучи при 
донесување на семејни правила и одлуки и сл.);
емпатија и почитување на другите (да го поттикнува 
детето да им помага на луѓето што се во неволја и 
како да постапи кога другите се лоши кон него и сл.);
да размислува за сопствената иднина (да му 
помогне на детето да постави некои сопствени 
цели; да му помогне како да ги оствари целите; да 
го охрабри ако има некој свој „сон“ и сл. 

Во овој период, детето го применува сето она што 
дотогаш го има научено и извежбано:

 - да се почитува себеси и другите;
 - да разрешува конфликти и проблеми;
 - на соодветен, конструктивен начин да ги изразува 
своите чувства.

НАСОКИ ЗА РОДИТЕЛОТ:

Вашето дете излегува од својата соба и вие го прашувате што сака да вечера, 
а тоа не ви одговара. Го прашувате уште еднаш и детето нервозно, грубо и на 
висок тон ви одговара дека не сака да разговара со вас.
Вас како родител можеби ваквата реакција ќе ве збуни или налути, бидејќи вашата 
намера е добра и детето тоа не знае да го цени. Наместо да се лутите, потребно е 
со смирен тон да му кажете дека ја забележувате неговата вознемиреност и дека 
сте подготвен, кога тоа ќе посака, да разговарате за настанот. Кога ќе разговарате 
за неговата вознемиреност, слушајте го со внимание и понудете му помош околу 
наоѓање на решение за проблемот што го мачи.
Поразговарајте и за вашите чувства кои биле предизвикани од неговата 
нервозна реакција. Објаснете му дека во односите со другите луѓе од особена 
важност е меѓусебното почитување, па дури и кога е нервозно. 
Понудете му помош заедно да пронајдете, за него прифатлив начин на 
комуникација со други лица и тогаш кога е вознемирено, нервозно.

ЗАПОМНЕТЕ: 
Ваквите реакции на детето не се со намера да ве налути и навреди. Детето 
нема искуство и знаење како да ги контролира сопствените чувства. 
Пубертетот и хормоналните промени влијаат врз честата промена на 
емоциите и расположението кај детето.
Никогаш немојте да му викате или да го казнувате детето. Бидете трпеливи, 
покажете му дека го разбирате, дека е сакано и сигурно со вас.
Најдоброто време за разговор е откако „бурата“ ќе помине.
Вашата реакција на „бурата“ е личен пример кој детето секогаш ќе го следи.

Секојдневно детето самостојно ќе ги практикува и 
усовршува овие вештини далеку од своите родители, 
со што се зголемува неговата независност.
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НАСОКИ ЗА РОДИТЕЛОТ:

Вашето дете излегува од својата соба и вие го прашувате што сака да 
вечера, а тоа не ви одговара. Го прашувате уште еднаш и детето нервозно, 
грубо и на висок тон ви одговара дека не сака да разговара со вас.
Вас како родител можеби ваквата реакција ќе ве збуни или налути, 
бидејќи вашата намера е добра и детето тоа не знае да го цени. 
Наместо да се лутите, потребно е со смирен тон да му кажете дека ја 
забележувате неговата вознемиреност и дека сте подготвен, кога тоа 
ќе посака, да разговарате за настанот. Кога ќе разговарате за неговата 
вознемиреност, слушајте го со внимание и понудете му помош околу 
наоѓање на решение за проблемот што го мачи.
Поразговарајте и за вашите чувства кои биле предизвикани од 
неговата нервозна реакција. Објаснете му дека во односите со другите 
луѓе од особена важност е меѓусебното почитување, па дури и кога е 
нервозно. 
Понудете му помош заедно да пронајдете, за него прифатлив начин на 
комуникација со други лица и тогаш кога е вознемирено, нервозно.

ПУБЕРТЕТ
Пубертетот претставува почеток на адолесценцијата. 
Тој е интензивен период на значајни, драматични 
и богати промени кај детето. Тоа бргу расте, има 
драстични промени на физички и физиолошки 
план. Наеднаш се зголемува висината, коските 
побргу растат од мускулите и често телото на детето 
изгледа диспропорционално, несмасно. 

Хормоналните промени доведуваат до полова 
зрелост на репродуктивните органи кај детето. На 
оваа возраст незнаењето за сексуалноста кај децата 
предизвикува негација за каков било афинитет кон 
спротивниот пол. Како што расте и се збогатуваат 
знаењата за сексуалноста, така односите на детето 
со спротивниот пол стануваат сè поважни.

Овие промени влијаат и врз стабилностa на 
чувствата кај детето. Честа појава е брзата промена 
на расположението кај детето, а чувствата се движат 
на дијаметрално спротивни страни.

Главна и најважна задача на родителот во оваа 
развојна фаза е да го поддржува и насочува детето.

ЗАПОМНЕТЕ: 
Ваквите реакции на детето не се со намера да ве налути 
и навреди. Детето нема искуство и знаење како да ги 
контролира сопствените чувства. 
Пубертетот и хормоналните промени влијаат врз честата 
промена на емоциите и расположението кај детето.
Никогаш немојте да му викате или да го казнувате детето. 
Бидете трпеливи, покажете му дека го разбирате, дека е 
сакано и сигурно со вас.
Најдоброто време за разговор е откако „бурата“ ќе помине.
Вашата реакција на „бурата“ е личен пример кој детето секогаш 
ќе го следи.
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4.7. АДОЛЕСЦЕНЦИЈА (13-18 ГОДИНИ)
Во овој период детето станува сè посамостојно и независно 
и го користи сето она што го има научено и усвоено 
во претходните фази. Социјализацијата и социјалните 
врски што ги гради со врсниците и други лица стануваат 
побогати, подлабоки, поинтензивни и најзначајни за него.

Детето е свесно за себе и се смета за центар на 
светот. Окупирано е со својот физички изглед, 
популарноста, омиленоста, сексуалната привлечност и 
себеприфаќањето.

ПОСЕБНОСТ И ЕДИНСТВЕНОСТ – 
ИДЕНТИТЕТ
Ги продлабочува и интензивира комуникацијата и 
интеракцијата со околината, преку што сè повеќе се 
открива, самоспознава, односно го открива својот 
единствен идентитет. При градењето на идентитетот, 
детето интензивно експериментира, испробувајќи 
различни карактеристики на разни личности, со цел 
да открие која најмногу му одговара.

Формирањето на идентитетот кај детето е 
придружено со неговата силна желба да им ги 
потенцира на родителот и другите луѓе од своето 
опкружување својата посебност, различност и 
единственост. Својата посебност и различност од она 
што другите очекуваат од него да биде детето често 
пати ги покажува и изразува преку: 

избор на музика;
склоност кон одреден вид храна;
избор на облека и фризура;
избор на слободни активности и хоби;
избор на пријатели и уверувања;
планови за иднина и сл. 

НАСОКИ ЗА РОДИТЕЛОТ:
Вашето дете речиси секогаш сака да слуша гласна музика, не 
обрнува внимание дали некој во домот не сака да слуша таков вид 
музика или некој член од семејството се одмора. Често слуша музика 
длабоко во ноќта кога другите спијат. 
Вие како родител треба да знаете дека тоа што детето постојано 
сака да слуша гласна музика не го прави намерно за да ве налути. 
Едноставно е понесено од неа и заборава на околината.
Доколку вашиот избор на музика се разликува од изборот на вашето 
дете, немојте да го исмевате или да го осудувате. Поразговарајте за 
тоа како го направил изборот, што му се допаѓа кај тој вид музика и 
како се чувствува додека ја слуша.
Поразговарајте како се чувствува кога другите во негова близина прават 
некои работи кои го вознемируваат или кои тој не ги сака. Потсетете го 
дека можеби со слушање на гласна музика ги занемарува потребите на 
лицата во неговото опкружување.
Потсетете го на семејните правила околу пладневниот, вечерниот 
или ноќниот одмор и побарајте од него помош заедно да определите 
дел од денот кога ќе може да слуша гласна музика, без да им пречи 
на другите.
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ЕКСПЕРИМЕНТИРАЊЕ
Ова експериментирање е слично на она што се 
случува во првите години од животот на детето, кога 
експериментира со различни предмети, со цел да го 
истражи и запознае светот.

Во овој период кај детето преовладува чувство на моќ, 
сила, па дури и чувство на бесмртност, што го прави 
некритично при експериментирањето. Тоа единствено е 
мотиви-рано од потребата да го открие вистинското „јас“, 
кое е посебно и различно од родителот.

Поради тоа, детето често експериментира со 
работи кои можеби се забранети или различни од 
оние што ги прави родителот. Детето прави нови, 
невообичаени и чудни избори во облекувањето, 

ЗАПОМНЕТЕ: 

Ваквото однесување на детето не е намерно со цел да ве 
вознемири или налути. Никогаш немојте да му викате или да 
го казнувате. 
Потребно е да ја разберете неговата потреба да се изрази 
преку музиката, која е дел од процесот на градење личен 
идентитет и посебност. 
При решавање на заеднички проблеми или воспоставување 
нови семејни правила, секогаш директно вклучете го детето, 
бидејќи тие се однесуваат и на него.

НАСОКИ ЗА РОДИТЕЛОТ:

Вашето дете за првпат ќе ја прослави Новата година надвор 
од домот, во кафуле со своето друштво. Ви соопштува дека 
од разговорот со другарите дознава дека некои од нив 
планираат на прославата да пијат алкохол. Се изјаснува 
дека го одобрува тоа, а смета дека и тој е доволно голем, па 
можеби и тој ќе проба една чашка алкохол.  
Вас како родител ова ве вознемирува и плаши, не сакате 
вашето дете да пие алкохол и ви е страв да не се опијани. 
Сакате да го заштитите и можеби ви паѓа на ум да му 
забраните да се дружи со децата кои планираат да пијат 
алкохол или мислите дека е подобро да не го пуштите на 
прослава надвор од вашиот дом.
Со забрана или казна, детето нема да го одвратите од 
намерата да проба алкохол, само можеби ќе ја одложите 
или зголемите неговата љубопитност. 
Воздржете се од критика, а на детето нагласете му дека 
во непријатните ситуации секогаш сте тука за да му 
помогнете. Дека ја почитувате и сакате искреноста, дека 
го сакате и дека секогаш ќе го поддржувате.
Би било добро отворено да поразговарате за вашето 
лично искуство со алкохолот. Доколку разговарате 
за вашите лични искуства, нема да го поттикнете на 
употреба на алкохол, напротив ќе му покажете дека и 
вие сте биле ставени во иста или слична ситуација.
Понудете му помош за да најдете решение како да се 
справи со предизвикот на кој е изложен, а  под притисок 
на групата.
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фризурата, во начинот на комуницирање и др. Овие 
избори го плашат родителот, кој често се прашува 
каде исчезнало сето она на што дотогаш го учел 
своето дете.

Во правењето избори детето и ќе погреши. Но, 
најважно ќе му биде сознанието дека на својот 
родител може без страв во секое време да му се 
обрати за помош, без да биде изложено на исмевање 
или критика.

КОНТРОЛА И НЕЗАВИСНОСТ
Детето не сака да биде контролирано, а сепак многу 
му значи заемната доверба со родителот.

Независноста го поттикнува детето да ги преиспитува 
верувањата и убедувањата на родителот, а воедно ги 
зацртува своите морални вредности и норми. На овој 
начин се продлабочува индивидуализацијата, детето 
продолжува да ја надградува сликата за себе, која 
зависи од себеприфаќањето и себепочитувањето, во 
што му помага родителот.

Најважно што родителот може да направи во оваа 
развојна фаза е да:

ја јакне релацијата родител-дете;
ги следи и надгледува активностите  
на детето;
ја поттикнуваат самостојноста. 

Врската родител - дете почнува да се создава и 
развива со самото негово раѓање, а низ развојните 
периоди сè повеќе се дефинира и дооформува. 
Доколку таа е топла, нежна, стабилна, цврста и 
полна со љубов, дотолку веројатноста е сè поголема 
за полесно и поуспешно минување низ овој бурен 
период, а детето нема да избегнува да биде во 
контакт со родителот.   

ЗАПОМНЕТЕ: 
 • Ваквото однесување на детето не 
е намерно и со цел да ве налути, 
повреди или вознемири. 

 • Никогаш немојте да му викате или да 
го казнувате.

 • Потребно е да ја разберете неговата 
потреба за автономност, потреба за 
експериментирање во потрагата  по 
сопственото „јас“, кое е посебно 
и различно, поинакво од тоа на 
родителот. 

 • Потребна му е вашата потврда дека го 
разбирате и дека секогаш сте тука да 
го поддржите, да му помогнете.
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Кога врската на детето со родителите е обременета 
со претерана контрола и казнување, тогаш поголема 
е веројатноста детето:

да се плаши и да ги избегнува родителите; 
почесто да лаже;
да станува анксиозно, депресивно или бесно и 
агресивно
да е бунтовно и сл.

Зголемената потреба на детето за независност е во 
судир со потребата на родителот да му понуди ред 
и структура. Најдобро е кога родителот ќе успее да 
ги следи и надгледува активностите на детето и да 
знае што тоа прави, но на начин на кој ќе ја почитува 
потребата и правото на приватност и независност 
на детето.

Следењето и надгледувањето се поуспешни кога 
родителот е често во интеракција со детето, но на 
забавен начин придружен со хумор. Ова би можело 
да се постигне и преку тоа што родителот:

ќе ги знае другарите на детето;
често ќе разговара со детето;
ќе покаже интерес за редовните и слободните 
активности на детето;
ќе практикува заеднички активности со детето 
во кои сите ужиаат и др.

САМОСТОЈНОСТ И ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ
Овој период е голема шанса и можност родителот во 
безбедна средина да му покаже и да го научи детето 
на самостојно и правилно донесување одлуки. 

Самостојноста родителот може да ја поттикне и 
јакне преку:

давање поддршка на детето, дури и кога 
тоа греши;
поттикнување на детето по неуспех повторно да 
се обиде;
изразување безусловна љубов;
почитување на идеите и различното мислење 
на детето;
практикување на разговор со детето како на нив 
рамно и сл.
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Поттикнувањето и јакнењето на детето за самостојност 
се остваруваат во секојдневната комуникација, која 
родителот може да ја подобри ако:

активно слуша; 
избегнува омаловажување и потсмевање;
е подготвен да дебатира;
и кога не го одобрува, ги разбира детето и 
неговото однесување;
го вклучи во семејни разговори и при 
донесување на семејни одлуки;
ги респектира размислувањето и ставот на 
детето;
разбере дека оваа развојна фаза е период кога 
детето ги гради својот идентитет и самостојност.

4.8.  „ПСИХОСОЦИЈАЛНИТЕ КРИЗИ“ НИЗ 
РАЗВОЈНИТЕ ФАЗИ И НЕАДЕКВАТНИТЕ 
РОДИТЕЛСКИ ПОСТАПКИ

Правилниот раст и развој на детето, низ сите развојни 
фази, се условени од начинот на кој се задоволуваат 
неговите потреби. Во задоволувањето на потребите 
учествуваат разни актери од родителот, семејството и 
роднините, преку врсниците,  пријателите, до сите оние 
што директно или индиректно се вклучени во грижата, 
подигањето и одгледувањето на детето. Детето ги 
задоволува потребите преку комуникација и во интеракција 
со сите овие чинители. Комуникацијата и интеракцијата 
може да бидат позитивни и исполнети со почитување, 

проактивност, водство со емпатија и љубов, како и 
позитивна дисциплина. Но, може да бидат и негативни 
и исполнети со непочитување, наметнување правила, 
крутост, забрани, казни, исмевање, критицизам и сл.

Видот на комуникацијата и интеракцијата кои се 
случуваат меѓу детето и социјалната средина ќе го 
одреди исходот на „психосоцијалната криза“, кој може 
да биде позитивен или негативен. Позитивниот исход 
ќе обезбеди развој на знаења и вештини кај детето, 
кои ќе овозможат неговиот раст и развој да се движат 
по нагорна линија до зрела, самостојна, компетентна 
и автономна личност. Негативниот исход ќе ги 
забави растот и развојот, може да донесе стагнација, 
назадување или регрес (враќање назад), а детето 
нема да има можност да се развие во комплетна и 
зрела личност.
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ВИД ИНТЕРАКЦИЈА И ЕФЕКТИ ВРЗ РАЗВОЈОТ НА ДЕТЕТО ОД ПОЗИТИВНО ИЛИ НЕГАТИВНО 
РАЗРЕШУВАЊЕ НА „ПСИХОСОЦИЈАЛНАТА“ КРИЗА

РАЗВОЈНА ФАЗА ПОЗИТИВНА ИНТЕРАКЦИЈА/
ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ

НЕГАТИВНА ИНТЕРАКЦИЈА/
НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ

Доенче 
(0-18 месеци)

Рано 
детство 

(18 месеци- 
3 години)

Пред училишна 
возраст 

(3-5 години)

Адолесценција
(13-18 години)

Училишна 
возраст

(6-12 години)

се развива чувство  на оснaовна 
сигурност и има доверба во 

социјалната средина

самостојност, волја, автоконтрола,  
моќ и автономија

иницијативност и фокусираност и 
поставува цели кои сака 

да ги постигне

дефиниран  
и оформен идентитет

активно, 
продуктивно, енергично, 

исполнително

не развива чувство на 
основна сигурност и нема 
доверба во социјалната 

средина

срам и сомнеж  
во сопствените 

способности

вина

конфузност 
и криза на 

идентитетот

инфериорно 
(ниска 

самодоверба)
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УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
КОМУНИКАЦИСКИТЕ 
РОДИТЕЛСКИ ВЕШТИНИ  

5

ВО РЕЛАЦИЈА СО ДЕТЕТО



Сè што прави родителот со детето има 
форма на комуникација. Со комуникацијата 
родителот на детето му испраќа пораки, преку 
кои сака да му го пренесе тоа што го мисли, 
чувствува или тоа што го сака. Тоа не се однесува 

само на изговорените зборови, туку и на бојата на гласот со која 
се обраќа родителот, изразот на лицето и говорот на телото. 
Начинот на комуницирање на родителот со детето може да испраќа 
порака на почитување, емпатија и грижа, но може да испраќа и 
спротивна, негативна порака. Позитивната комуникација со детето 
предизвикува желба и мотив да соработува со родителот, заснована 
е врз блискост, љубов и заемно почитување, а не врз дистанца, 
контрола, страв и доминација. Тоа го намалува отпорот кај детето. 
Начинот на кој родителот комуницира со детето станува модел 
според кој учи да комуницира со другите луѓе, да решава проблеми, 
да биде свесно за себе и за другите, да се почитува себеси, но и 
другите. 
Кај луѓето комуникацијата е намерна и ненамерна. Кога примената 
информација од соговорникот има и емотивна содржина, 
предизвикува реакција и комуникацијата станува поблиска, интимна 
и значајна.
Кај децата постојат многу начини на комуницирање. Тие се 
изразуваат себеси не само низ зборови туку и со своето однесување, 
низ игра, цртање, моделирање, музика, пеење, танцување и 
пишување.
Интеракцијата меѓу родителот и детето е комбинација од вербална и 
невербална комуникација. Притоа, 8% од пораките детето ги прима 
преку вербалната комуникација со родителот, додека 92% припаѓаат 
на невербалната комуникација.
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5.1  НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА
Невербалната комуникација се однесува на намерно 
и ненамерно комуницирање преку движења 
на телото. Тоа е комуникација без зборови и се 
препознава преку знаци, a тие се: 

НЕВЕРБАЛНА 
КОМУНИКАЦИЈА

ГЕСТИКУЛАЦИЈА

КОНТАКТ 
СО ОЧИ

ДРЖЕЊЕ 
НА ТЕЛОТО

ПРОСТОР ЗА 
ТЕЛОТО И 

БЛИЗИНА СО 
СОГОВОРНИКОТ

ДОПИР – 
ФИЗИЧКИ 
КОНТАКТ
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Овие знаци родителот во комуникацијата ги користи 
самостојно или во комбинација со зборови, кога сака да 
испрати порака или да го нагласи значењето на зборот.

КОНТАКТ СО ОЧИ
Контактот со очи е многу значаен и решавачки за добар 
однос на родителот со детето. Контактот со очите може 
да значи средство за изразување на родителската љубов 
кон детето, особено ако тој е придружен со пријатни 
зборови и пријатен израз на лицето. Бебето почнува 
да фокусира предмети многу рано, на 2-4 недели по 
раѓањето, а на два месеца неговите очи се сретнуваат со 
очите на возрасните и така почнува емоционално да се 
храни. Тогаш детето се чувствува сакано.

Но, преку контактот со очите родителот може и да го 
укори детето, да му даде наредба, да го критикува 
или да го контролира. Овој метод може да е ефикасен 
додека е детето мало (2-3 години), бидејќи тоа се 
покорува и се плаши. Но, со процесот на растење на 
детето, стравот му го отстапува местото на гневот. Ова 
не е позитивен начин на комуникација на родителот со 
детето. Понекогаш и лишувањето од визуелен контакт 
со детето е голема казна за него. 

Потребно е родителот да знае дека контактот со очи е 
основен извор за емоционално воспитување на детето 
и пожелно е родителот да користи директен контакт со 
очи и  без колебање. Не е добро да му се зборува на 

детето додека е свртено со грб кон родителот. Ако е 
потребно, родителот може да се спушти на висина на 
детето, да го фати за рака, да го сврти кон себе, но не 
е во ред да му се внесува в лице, бидејќи тоа може да 
изгледа застрашувачки за детето. 
Контактот со очите ја јакне врската, односно 
поврзаноста на детето со родителот. 

ПРИМЕР: 
Таткото се спушта на висина на шестгодишниот 
Рамадан, клекнува до него, го погледнува во очи и со 
топол поглед  му вели: „Го турна брат ти зашто сакаше 
да го оддалечиш од себе. Наместо да го турнеш, 
можеше да го замолиш самиот да се оддалечи од 
тебе. Него го боли ако го турнеш од себе“  или пак 
ситуацијата: Таткото продолжува со директен контакт 
очи во очи со детето и му вели: „Гледам дека си многу 
вознемирен“.

ГЕСТИКУЛАЦИЈА
Гестикулацијата се однесува на користење 
одредени делови од телото (раце, нозе, глава) во 
комуникацијата. Гестикулациите може да се свесни 
или несвесни, конвенционални или општи и да се 
разликуваат од култура до култура. Гестикулацијата 
порачува: отвореност, разбирање, потврда, 
фрустрација, прифаќање, доверба, сомнеж и сл.
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Покрај културните разлики што постојат во 
гестикулацијата, сепак, постојат и некои универзални 
и разбирливи значења за сите луѓе, на пример: 
насмевката е позитивен знак; покажување тупаница 
упатува на лутење; кимање со глава е знак на 
разбирање и сл. 

ДРЖЕЊЕ НА ТЕЛОТО
Држењето на телото упатува на некои информации 
што родителот сака да му ги упати на детето 
при комуникација. Со навалување нанапред и 
приближување кон соговорникот, се праќа порака 
на блискост, почит, добредојде и сл. Расчекорените 
нозе и раширените раце можe да покажат 
доминантност и одлучност. Исто така, тонусот на 
мускулите е дел од држењето на телото. Исправеното 
и цврсто држење на телото упатува на будност 
и внимание на детето, додека олабавениот став 
укажува на незаинтересираност и слабо внимание.

ПРОСТОР ЗА ТЕЛОТО И БЛИЗИНА  
СО СОГОВОРНИКОТ
Овој дел од невербалната комуникација се однесува 
на просторот што детето или родителот го определува 
околу сопственото тело, како животен простор или 
безбедна зона во која се чувствува пријатно. Оваа 
зона е различна за секого, треба да се почитува и да 
се побара дозвола за да се навлезе во неа. 

Во одредени семејни ритуали, како што е прослава на 
роденден, преку заземање на местото за седење или 
стоење, близината и големината на личниот простор на 
членовите на семејството, може да се укаже на семејната 
структура, релации и динамика.

ДОПИР – ФИЗИЧКИ КОНТАКТ
Допирот и физичкиот контакт, исто така, во 
комуникацијата се користат како директен или 
индиректен канал за соопштување на одредени 
мисли, чувства или ставови, без разлика дали се 
позитивни или негативни.

Секој возрасен човек има различна потреба од 
допир или контакт. Оваа потреба кај најмалите 

деца, односно бебињата, е базична и 
родителот треба да ја 
обезбеди. Потребно 
е физичкиот контакт 
да биде спонтан, 
пријатен и природен, а 

содржината се менува 
во согласност со 
возраста на детето. 



60

5.2 ВЕРБАЛНАТА КОМУНИКАЦИЈА

Вербалната комуникација е темел на јазикот. Комуникацијата 
со зборови е составена од следниве елементи:

ВИСИНА И ТОН НА ГЛАСОТ 
Доколку родителот сака да го потенцира значењето на 
употребените зборови, тоа може да го постигне преку 
тонот и висината на гласот.

АКЦЕНТ ИЛИ ДИЈАЛЕКТ 
Комуникацијата на родителот со детето може да се подобри 
кога во говорот се употребува дијалект разбирлив за 
детето или акцентирањето на зборовите да е блиско до 
секојдневниот говор на детето.

СОДРЖИНА
Содржината (зборовите) на вербалната комуникација е определена 
од тоа какви зборови ќе се употребат, а кои се во контекст на 
изразување чувства, ставови, испраќање пораки и сл.

5.3 ВЕШТИНИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
КОМУНИКАЦИЈАТА НА РОДИТЕЛОТ СО ДЕТЕТО

АКТИВНО СЛУШАЊЕ
Родителот често сака да ги вербализира, да ги раскажува 
заедничките настани со детето. Притоа се случува родителот 

ВЕРБАЛНА 
КОМУНИКАЦИЈА

ВИСИНА 
И ТОН НА 
ГЛАСОТ

АКЦЕНТ  
ИЛИ 

ДИЈАЛЕКТ

СОДРЖИНА 
(ЗБОРОВИ)

да ги каже сопствените доживувања, впечатоци 
и мисли и не остава простор детето да ги искаже 
сопствените чувства и искуства од тој настан.

Тоа е многу ризично во општеството во кое денес 
расте детето, бидејќи може лесно да потпадне под 
влијание и притисок на врсничката група, која може да 
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му дава упатства. Доколку детето се научи самостојно 
да расудува, тоа ќе употреби критичко размислување 
и ќе биде во можност само да донесе одлука. Наместо 
веднаш да реагира и да ја земе работата во свои раце, 
потребно  е родителот да го остави детето да каже што 
тоа мисли, како се чувствува и да понуди решение.

Активното слушање е една од вештините на 
комуникација  која најтешко се совладува. Важно е 

КОМУНИКАЦИСКИ 
ВЕШТИНИ

АКТИВНО 
СЛУШАЊЕ

КОРИСНИ 
ЗБОРОВИ

ПОВРАТНО 
СЛУШАЊЕ

ЗБОРОВИ КОИ  
ОЗНАЧУВААТ 

ЧУВСТВА

ВЕТУВАЊЕ КОРИСТЕЊЕ НА  
ХУМОР И ШЕГА

КРИТИКА НА 
ОДНЕСУВАЊЕТО

НЕ ЗА 
УСЛОВУВАЊЕ И 

ЗАКАНИ

ЈАСНО И 
РАЗБИРЛИВО 
ЗБОРУВАЊЕ

родителот да го слуша детето кога зборува, бидејќи на 
тој начин ќе го научи  да размислува. 

Потребно е родителот заинтересирано да поставува 
прашања и тоа: Што...? Како...? Зошто...? и да има 
доволно време за да слушне и дознае што детето мисли 
и чувствува. Доколку родителот нема доволно време за 
да ги ислуша одговорите на детето, тогаш е пожелно 
нив да не ги поставува.
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КОРИСНИ ПРАШАЊА:
Што мислиш ти, што се случило?
Како се чувствуваш?
Како може оваа информација/искуство да 
ти послужи нареден пат?

ПРИМЕР:
Десетгодишно дете Филип:  Ми  го нема 
велосипедот, некој ми го украл... (вознемирено 
вика и плаче).

Таткото: Баш ми е жал. Многу си вознемирен. 
Смири се и кажи ми што се случило?

Филип: Го оставив таму... ми го украле, многу сум 
тажен, жал ми е, велосипедот ми беше нов,  па 
зошто луѓето крадат...

Таткото: Ние не можеме да ги контролираме 
другите луѓе, но ти можеш да направиш нешто за 
да си ги заштитиш своите работи.

Филип: Веќе нема да ги оставам работите надвор, 
ќе го заклучувам велосипедот... 

Таткото: Очигледно многу научи од овој настан. 
Подоцна ќе разговараме и ќе се договориме што треба 
да промениш кај себе и како да бидеш повнимателен со 
своите работи.

ПОВРАТНО СЛУШАЊЕ
Поинаков начин на кој родителот може да му покаже 
на детето дека го слуша е да се однесува како 
„огледало“, така што ќе реагира повратно на тоа што 
го слушнал. Задача на родителот е да му го повтори 
на детето тоа што го слушнал од него. Најдобро е да 
се употребуваат други зборови, но содржината да 
остане иста.

ПРИМЕР:

Осумгодишниот Омер: Нема веќе да си играм со 
Горан!

Мајката: Нема да си играш со најдобриот другар?

Омер: Да, затоа што не сака да излеземе надвор и да си 
играме, туку игра на компјутер со Марко.

Мајката: Го одбрал Марко за играње, а не тебе?

Омер: Да. Лут сум му. Никогаш нема да се смирам со него. 

Мајката: Добро е што ми кажа како се чувствуваш. 

Омер: И ќе одам ќе им кажам и на другите и...

Мајката: Мммм, аха... ммм...
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Ова е поефикасно кога родителот му остава простор на 
детето да ги покаже своите чувства и не ги осудува, отколку 
да му „држи предавања“. На овој начин, родителите ќе му 
овозможат на детето да учи.

Понекогаш е поефикасно родителот да премолчи и да не 
изговори ниту еден збор. Така родителот ќе биде изненаден 
колку детето има што да каже. Разговорот родителот може да 
го одржува и преку невербална комуникација, преку изразот 
на лицето, ставот на телото или да додаде  едноставни 
зборчиња како што се: аха, ммм, хмм и слично, но со видлива 
заинтересираност.

РОДИТЕЛОТ ДА ЗБОРУВА ЈАСНО И 
РАЗБИРЛИВО ЗА ДЕТЕТО
Многу важно е родителот да зборува на јазик разбирлив за 
детето и соодветен за неговата возраст. Потребно е да биде 
јасен и многу конкретен, да не користи навредливи зборови, а 
при разговорот да му покаже на детето дека го почитува и сака.

РОДИТЕЛОТ ДА НЕ КОРИСТИ 
УСЛОВУВАЊЕ, ЗАКАНИ И 
ОБВИНУВАЊА 
Користењето условување, уцени и 
закани значи манипулација со детето, 
а тоа носи опасност истата вештина да 
ја развие и самото дете. Со нивна 
употреба, родителот постигнува брза, но 

краткотрајна контрола врз детето. Тоа не му овозможува 
поставување граници и контрола на долги патеки, што ја 
намалува можноста за соработливост со детето.

Ова е пример во кој родителот користи погрешни 
стратегии за решавање на проблемот со детето.

ПРИМЕР:

Четиринаесетгодишниот Бојан повеќе од пет часа игра 
на компјутер. Мајка му се обидува да го мотивира да 
престане со активноста која негативно влијае врз него, 
го прави нервозен, вознемирен, а може да го наруши и 
неговото здравје.

Мајката: Загрижена сум за тебе и твоето здравје. Ги 
оптоваруваш очите, пет часа седиш на столчето, а и 
се нервираш, викаш. Завршувај ја играта и станувај 
од компјутер. Навистина немам веќе доверба во тебе, 
нема договор со тебе, ништо не почитуваш. Ти си 
едно разгалено дете (обвинување).

Бојан: Уште малку, почекај.

Мајката: Кажав веднаш да прекинеш. Е сега ќе те 
кажам на татко ти, па ќе ти покаже како треба да се 
однесуваш (закана).

Бојан: Ти реков почекај уште малку. Не кажувај 
му на тато.
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Мајката: Е сега ќе го извадам кабелот од компјутерот и 
нема веќе играње (закана).

Бојан: Добро, еве станувам, уште пет минути.

Мајката: Добро, поиграј уште пет минути, но ако ѝ го 
однесеш ручекот на баба ти. Ако не, веднаш станувај од 
компјутер  (условување).

Бојан: Добро, еве станувам и ќе го однесам ручекот на 
баба. Но ти ќе го убедиш тато да ми ја купи најновата 
компјутерска игра, треба бргу да ја инсталирам (развивање 
иста вештина и условување од страна на детето).

Пример во кој родителот користи позитивни стратегии за 
решавање на проблемот со детето.

ПРИМЕР:

Мајката: Бојан, сине, многу сум загрижена за твоето 
здравје. Цел ден си на компјутер, 
ги оптоваруваш очите, грбот, се 
вознемируваш од игрите. 

Бојан: Не е така мамо.

Мајката: Како не е така. Како ќе ми 
докажеш и ќе ме убедиш дека нема 
место за загриженост.

Бојан: За пет минути ќе завршам и ќе ти докажам.

Мајката: Добро, те чекам. Но, ќе треба  да 
разговараме, да поставиме правила и граници. На 
тој начин, ти ќе ја задоволиш твојата потреба за 
другарување преку компјутер, а јас ќе ја намалам 
мојата загриженост. (Мајката трпеливо чека Бојан 
да заврши без да му прави притисок. Избегнува 
закани, уцени и условување. Пет минути порано 
или подоцна не играат улога, но значат многу 
за создавање на порелаксирана атмосфера за 
разговор и договор.)

ПОТРЕБНО Е РОДИТЕЛОТ ДА ГО ПРОШИРИ 
ФОНДОТ НА ЗБОРОВИ ШТО ОЗНАЧУВААТ ЧУВСТВА
Доколку родителот сака детето да развие 
емоционална интелигенција, да научи нешто за 
чувствата, потребно е да почне да го слуша детето 
кога сака да раскаже како се чувствува, без да се 
обидува да му објаснува или да го коригира. Ако 
детето ги покажува чувствата без вербално да ги 
изразува, почнува да плаче и добива напад на бес, 
без да објасни зошто е луто, родителот може да му 
помогне да го вербализира чувството. На тој начин, 
детето истото чувство ќе може да го препознае во 
други услови. Чувствата може да се опишат само 
со еден збор: среќа, тага, опуштеност, повреден/а, 
уплашен/а, гладен/а, горд/а, поспан/а, лут/а, 
беспомошен/а, иритиран/а, посрамотен/а, весел/а. 



65

Потребно е родителот да биде водич со емпатија, 
да покаже сочувство кон детето и неговите чувства, 
не да ги обезвреднува, бидејќи за детето тие се 
многу реални.

ПРИМЕР:
Седумгодишната  Даниела е лута бидејќи не може 
да направи кула од карти. Добива напад на бес, ги 
растура и ги фрла картите низ цела соба, почнува да 
вика и плаче.

Таткото: Вознемирена си бидејќи ти е тешко да ја 
направиш кулата од карти? Не ти се допаѓа кога не 
можеш да ја наместиш, нели?

Кога родителот ќе го именува чувството, на тој начин 
го учи детето на зборови што го означуваат тоа. На 
тој начин, учи да го именува, а не само да го изразува 
чувството низ кое минува. 

ПРИМЕР:
Мајката: Загрижена сум бидејќи така со стискање 
може да го повредиш папагалот, а може и да те 
клукне по рацете или лицето, биди понежен  
со него.

Ако ваквата интервенција не му успева на родителот, 
тогаш  може да го дислоцира папагалот од детето. 

Притоа е потребно да му објасни на детето дека не му 
се допаѓа начинот на кој тоа  си игра  со папагалот 
или да му покаже понежен начин на кој може да го 
стори тоа.

ДА СЕ КОРИСТАТ ИЗЈАВИТЕ КАКО – 
ЗАБЕЛЕЖАВ, СОГЛЕДАВ, ВИДОВ
Често родителот му поставува прашање на детето, 
иако однапред го знае одговорот и тоа во функција на 
проверка дали ја зборува вистината.

ПРИМЕР:

Дали ги изми забите? Дали ја напиша домашната? 
Наместо овие прашања, подобро е да се користат 
поинакви формулации. 

Мајката: Забележав дека не си ги измила забите. 
Ајде да се обидеме сега.

Детето:  Да, ги измив забите. 

Мајката: Одлично, би сакала да видам. Сигурно 
сум погрешила.

ДА СЕ УПОТРЕБУВААТ ХУМОР И ШЕГА
Со текот на годините, како што растат децата, 
родителството може да стане многу сериозно. Кога 
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децата се мали, на предучилишна возраст, тие се 
слатки и сè што прават карактеристично за таа возраст 
родителот го гледа како слатко, преубаво... кога детето 
гуга, се смее, проодува, пее песнички. Кога децата 
растат и стануваат адолесценти, сè што прават во 
согласност со годините за родителот е застрашувачко, 
тешко прифатливо, па родителот заборава да каже 
колку е симпатично тоа што детето се облекува 
во согласност со модата и годините, а не според 
родителските стандарди. Кога на три години децата се 
облекуваат како спајдермен, тие се слатки и интересни, 
а кога на 16 години ќе се облечат во широки и 
спуштени панталони, наеднаш според родителот се 
облечени во партали. Од страна на родителот, тешко 
се прифаќа сè што значи модерно и ново, а што не 
е во согласност со родителскиот стандард, како што 
се тетоважи, пирсови, обетки на необични места, 
„суканици“ (вид фризура) и сл. Во такви ситуации, за 
надминување на тензијата помеѓу детето и родителот, 
препорачливо е да се користи хумор. 

Добро е родителот да глуми дека чита хороскоп во 
детскиот знак, па да каже нешто позитивно за она што 
за нив е важно или дека во родителскиот хороскопски 
знак се вели дека треба да се гушне детето петпати на 
ден. Може да се користат прекари, децата сакаат кога 
родителот се шегува на нивна сметка, но за нивната 
единственост и различност од другите деца, и тоа во 
позитивна конотација. Добро е родителот да се смее 
со детето, но никако да не го исмева. 

ВЕТУВАЊА 
Родителот не треба да дава ветувања ако не може 
да ги исполни или претходно не е договорен со 
партнерот. Само кога е сигурен и подготвен да ја 
реализира активноста, родителот може да ја соопшти.

ПРИМЕР:
Таткото: Време е за купување и обновување на 
облеката. Сакате денес да дојдете со мене или да 
одиме друг ден?

Исто така, и родителот не е пожелно да бара 
ветување од детето.

КРИТИКА/КОМЕНТАР НА ОДНЕСУВАЊЕТО,  
А НЕ НА ЛИЧНОСТА НА ДЕТЕТО

Се критикува/коментира однесувањето, а не 
личноста на детето. Критиката може да се 

степенува, во зависност од возраста 
на детето и од поводот за 

критика/коментар.
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 ЈАС-ПОРАКА.

ПРИМЕР: 
Мајката на четиринаесетгодишната Бисера дава 
коментар на собата на девојчето која е во неред. 

Мајката: Ми пречи кога нема да ја средиш облеката 
во твојата соба.

Овие пораки се наједноставни, бидејќи се покажува 
детското однесување, но со покажување на чувствата 
на родителот. Многу мали деца нема да реагираат 
на ваква порака, бидејќи за нив нивните чувства се 
најважни и не ги уважуваат чувствата на другиот. Нема 
да реагира ниту дете на кое родителските чувства не му 
се приоритетни, на пр. адолесцент во бунтовна фаза.

  МОЌНА ПОРАКА.  
Многу ми пречи, се лутам... (родителот ги искажува 
сопствените чувства)... кога ти... (точен опис на 
однесувањето на детето), бидејќи... (објаснување или 
кажување на причината), затоа те молам... (насочување 
кон подобро однесување).

ПРИМЕР:
Мајката: Многу ми пречи и се лутам кога чевлите ги 
оставаш пред врата, бидејќи некој може да се сопне од 
нив, затоа те молам секогаш да ги ставаш во шкафчето 
за чевли. Тоа важи за сите дома, за мене, за татко ти и 
за брат ти. Така сме договорени. 

КОРИСНИ КОМЕНТАРИ 

ШТО ГИ УПОТРЕБУВА РОДИТЕЛОТ СО 

ДЕТЕТО:

ЈАС-ПОРАКА

ПОФАЛБА НА ЛИЧНОСТА + КОМЕНТАР/
КРИТИКА НА ОДНЕСУВАЊЕТО + 

ПОФАЛБА НА ЛИЧНОСТА

ПРЕНАСОЧУВАЊЕ

МОЌНА ПОРАКА

КОМЕНТАР/КРИТИКА НА 
ОДНЕСУВАЊЕТО + ПОФАЛБА НА 

ЛИЧНОСТА НА ДЕТЕТО

ПОВИК ЗА САМОКРИТИКА

ТИ-ПОРАКА
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 ТИ-ПОРАКА. 
Кога се однесуваш така (точен опис на 
однесувањето)... ти... (последица што таквото 
однесување може да донесе за детето),.. така што 
подобро е да го направиш тоа... (пренасочување на 
прифатливото однесување).

ПРИМЕР:
Таткото: Денес во училиште повторно не си ја 
однел  домашната задача по математика. Ако 
тоа го повториш, во петок, наместо да излезеш 
со другарите, ќе треба да останеш дома и да 
вежбаш задачи. Затоа е подобро до крајот на 
неделата редовно да ја пишуваш домашната 
задача по математика.

Ти-пораката се разликува од претходните две, по тоа 
што родителот детално му кажува на детето каква ќе 
биде последицата за него. Ова родителот може да 
го бара од детето само ако претходно се поставени 
правила и граници. Така детето само одлучува што му 
е поважно. Но важно е родителот да биде доследен 
на кажаното. Родителот треба да 
си го одржи зборот и да биде 
доследен на кажаното како 
за позитивните ветувања, 
така и за негативните 
последици.

 КРИТИКА/КОМЕНТАР НА ОДНЕСУВАЊЕТО И.  
 ПОФАЛБА НА ЛИЧНОСТА НА ДЕТЕТО:. 

ПРИМЕР:
Мајката: Навистина ме зачуди зошто денес не 
си бил на час по англиски, знаејќи дека си многу 
исполнително дете.

Таткото: Како тоа да не ја вратиш книгата во 
библиотека, кога ти си многу одговорна?

Ова правило е добро да се користи кај училишни 
деца, бидејќи родителот испраќа јасна порака дека ја 
цени неговата личност, но конкретното однесување 
не му се допаѓа. Таквиот коментар детето подобро го 
слуша и восприема.

 ПОФАЛБА НА ЛИЧНОСТА + КРИТИКА НА. 
 ОДНЕСУВАЊЕТО + ПОФАЛБА НА ЛИЧНОСТА:.

ПРИМЕР:

Таткото: Добро е што денес си бил на часот по 
физичко. Но, ме зачуди што не си му се извинил на 
наставникот за претходните отсуства, имајќи предвид 
дека ти си одговорно дете и тоа не личи на тебе. 

Ова правило се употребува кај многу чувствителни 
деца, особено кога се во фаза на пубертет.
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 ПОВИК ЗА САМОКРИТИКА/КРАТКИ ПРАШАЊА. 
 ЗА ПРОЦЕНКА НА КОНКРЕТНО ОДНЕСУВАЊЕ:.

ПРИМЕР:
Мајката: Мислиш дека е во ред да не си го местиш 
креветот, а сите други тоа го правиме?

Мајката: Кажи ми, те молам, што не е во ред со 
оваа твоја постапка?

Со деца на училишна возраст може да се комуницира 
на ваков начин, бидејќи ќе ги наведеме да размислат 
за својата постапка и сами да дојдат до заклучок. 
Откако детето ќе потврди дека е така, може да 
следува и кратко објаснување од родителот или 
да се упати повик  за подлабоко  размислување за 
однесувањето.

 ПРЕНАСОЧУВАЊЕ:.

ПРИМЕР:
Таткото: Те молам, врати се во библиотека и земи 
ја книгата што ти е потребна за утре.

Ова е чиста критика, која има структура на наредба и 
се применува во крајни случаи, кога ништо претходно 
не успеало. Повторуваме дека сето ова досега може 
да се примени само ако родителот има поставено 
јасни граници и правила во домот. Сепак, ако 

родителот дојде во ситуација ова да го каже, треба 
тоа да го направи на позитивен начин, со смирен 
тон, а не наредбодавачки. Начинот на кој родителот 
ќе го каже мислењето често има поголем ефект и е 
поважен од содржината што ја кажува.

 ПОВИК ЗА САМОКОРЕКЦИЈА/ПРАШАЊЕ ЗА. 
 ОДНЕСУВАЊЕ ШТО НЕДОСТАСУВА:.

ПРИМЕР:
Мајката: Што мислиш, што би можел да направиш 
по конфликтот со наставничката по хемија? 

Мајката: Да можеш да ја вратиш ситуацијата, што 
би направил поинаку?

На овој начин, родителот го повикува детето само 
да дојде до посакуваното однесување, корисно и 
прифатливо. Тоа предизвикува конфликт, борба, но 
во самото дете, а не конфликт со родителот.



УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
ВЕШТИНИТЕ НА РОДИТЕЛОТ 
ЗА ПОДОБРА СОРАБОТКА И 
МОТИВАЦИЈА НА ДЕТЕТО

6
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НАМАЛУВАЊЕ НА ОТПОРОТ КАЈ ДЕТЕТО 
ПРЕКУ РАЗБИРАЊЕ НА НЕГОВИТЕ ЕМОЦИИ
Кога детето покажува отпор, значи дека не се 
согласува со барањето на родителот или дека сака 
нешто што родителот не дозволува. Детето може да 
добие впечаток дека родителот не го разбира, не го 
слуша, па дури и дека не го сака. 

Кога детето покажува отпор, родителот треба на смирен 
начин да му покаже дека го разбира неговото барање, 
но дека не може сега да го дозволи поради одредени 
причини. Детето треба да ја прими пораката дека 
родителот го разбира и дека знае што сака и чувствува, 
но мора да се почитуваат правилата и границите. Важно 
е тоа на детето да му се пренесе соодветно на возраста и 
со многу трпение. Зад отпорот на детето се кријат многу 
емоции како тага, страв, бес кои родителот мора да 
ги амортизира.

ПРИМЕР:
Петгодишниот Иван: Сакам сладолед.

Таткото: За кратко време ќе ручаме, а потоа ќе 
јадеме сладолед за десерт.

Иван: Ама јас сакам сладолед сега, веднаш сакам 
сладолед, ќе си земам сам...(почнува да вика, 
го отвора фрижидерот, но не може да го земе 
сладоледот и плаче).

По кратка пауза...

Таткото: Знам дека сега сакаш сладолед. 
Навистина си лут, ти се јаде, но сега нема да јадеш 
сладолед, прво да ручаш, па после.

Детето за кратко престанува да плаче и слуша што 
му зборува таткото. Но, продолжува да плаче и 
прави неред.

Таткото: И понатаму треба да почекаш да го 
подготвиме ручекот.

Детето веќе не плаче, но е тажно и луто, зборува 
дека никогаш не му даваат сладолед. Но, отпорот 
се намалува.

Таткото: Разбирам дека си тажен. Ти сакаш 
сладолед, а треба да чекаш. Навистина треба 
подолго да чекаш. Но, биди уверен дека ќе 
го добиеш. Дојди тато да те гушне, да ги 
избришеме солзите, знаеш дека многу те сакам.

Таткото покажува дека го разбира и го сака детето 
и дека единствено му е потребна прегратка. Кај 
поактивно дете, потребно е повеќе трпение и 
процесот може да трае подолго. Колку што е детето 
почувствително, на родителот ќе му треба повеќе 
време да навлезе во неговата пречувствителност и 
да му покаже дека го разбира.
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За љубопитни деца треба да се прошири 
објаснувањето, како на пример:

Таткото: Знам дека сакаш сладолед и лут си 
дека веднаш не ти го давам. Ајде да го ставиме 
сладоледот во чинивче и да го подготвиме за 
по ручекот. Дојди да видиш што имаме за ручек, 
вкусна шницла и пире. Види како добро изгледа.

За соработливи деца, објаснувањето оди уште подалеку 
„...Ајде да ја наместиме масата за ручек, а после ќе 
јадеме сладолед. Да ги земеме чиниите, чаршафчето...“ 
и продолжува објаснувањето паралелно со активноста.

ДА СЕ ИЗБЕГНУВААТ ЕТИКЕТИРАЊЕ  
И СПОРЕДУВАЊЕ
Во денешно време се забележува тенденција секое 
отстапување од однесувањето на детето, па дури 
и да е мало, да се етикетира и дијагностицира. 
Потемпераментни деца стануваат хиперактивни, деца 
со свој став и мислење стануваат пркосни и бунтовни, 
дете со цврста волја е несоцијализирано и сл. Но, тоа се 
нормални однесувања кои со позитивното родителство 
може да добијат  позитивен предзнак. Детето не сака да 
биде споредувано со други деца, особено во негативна 
конотација и ако споредбата е со дете кое ги има сите 
петки или кое е најдобро на тренинг. Детето сака да биде 
свое и да биде почитувано како единствено, односно 
такво какво што е.

РОДИТЕЛСКО ,,ДА“ НАСПРОТИ  
РОДИТЕЛСКО ,,НЕ“
Вечна родителска дилема  – кога родителот да одобри, 
да го поддржи детето и да му каже „да“, а кога да 
му каже „не“. Ова е еден од најсложените одговори. 
По кажаното „да“ нема потреба од објаснување, но 
родителското „не“ значи многу други прашања од 
детето, зошто, како, од каде и сл. Затоа родителското 
„не“ треба да е најнежен одговор, кој бара храброст, 
ангажираност, многу искреност и внимателност од 
страна на родителот. Родителското „не“ треба да значи 
водство, правилна насока, но не треба да значи да се 
загуби детето како соработник, за да не се оддалечи 
од родителот и домот.

Родителот никогаш не смее да каже „не“ на основните 
детски потреби за грижа, храна, дом, облека, 
сигурност, поврзување, блискост, спиење. За сè 
друго родителската  дилема може да се претвори во 
„не“, доколку тоа е важно за безбедноста, животот и 
правилното растење на детето. Но на одговорот „не“ 
не смее да му се даде пресудна важност како да не 
може ништо да се стори и да се промени во „да“. На 
секое не“ треба да му се остави простор за дијалог, 
разговор, аргументирање, дискусија. Ако родителот 
каже „не“, тоа не значи дека не го сака детето. 
Употребата на „не“ е поврзана со поставување на 
граници. Родителот мора да звучи уверливо и одлучно. 
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ПРАВИЛА И ГРАНИЦИ
Постоењето семејни правила, рутина и 
воспоставување граници помагаат во организирање 
на семејниот живот. Има родители што тешко се 
справуваат со желбите на детето кое обично не 
престанува да плаче или има напад на бес, сè додека 
не го добие посакуваното. Ова дете научило дека тоа 
одлучува, поставува правила и граници и е помоќно од 
родителот. 

Како да се постават граници, да се задржат, а 
притоа да не се повреди детето? Додека детето 
учи како функционира светот, природно е да се 
обидува да ги поместува границите. Границите не 
се фиксни и статични, тие треба да се менуваат 
во согласност со возраста, зрелоста и степенот на 
развиена одговорност на детето. Притоа не треба 
да се доведе во прашање љубовта на родителот кон 
детето. Границите се само линии што означуваат кое 
однесување е прифатливо, а кое не е. 

Цел на границите е постигнување самоконтрола кај 
детето, формирање внатрешен морален компас  и 
способност за самостоен живот. Со поставување 
на граници се избегнува настанувањето проблеми, 
бидејќи пред да се појават тие се веќе пресретнати. 
Тоа е карактеристика за родителот кој е проактивен. 
Границите мора да бидат јасни и разбирливи за детето 
и да се воспостават заедно со него (доколку возраста го 
дозволува тоа). 

ПРИМЕР:
Пред одење во продавница, таткото на шестгодишниот 
Амар седнува до него, се спушта на негова висина, со 
смирен тон во гласот и на топол начин го потсетува за 
поставените граници.

Таткото: Во продавница ќе ги купиме само оние 
работи (тоа) што се напишани на списокот, меѓу кои 
е  (на списокот е) и твоето омилено чоколадно млеко. 
Договорено? 

Амар: Да.

На овој начин се избегнуваат „вонредните“ барања за да 
се купат и други работи кои детето попатно ќе ги види. 
Но, што ако во продавницата дојде до пробивање на 
границите (во продавницата) и детето побара да се купи 
нешто друго што не е дел од списокот?

Таткото: „Не“ (му кажува со мирен, но сериозен  тон). 
Дома се договоривме што ќе купиме. Дојди да видиме 
кое чоколадно млеко ќе го одбереме. (ја менува темата и 
му го одвлекува вниманието на детето на друга страна).

Следна важна работа е доследноста. Родителот не смее 
да ги избегнува и игнорира границите што самиот ги 
поставил кога ситуацијата е поинаква од вообичаеното 
(викенд, гости и сл.). Тоа не значи дека не смее да биде 
флексибилен. Но, само кога детето има аргументи за тоа, 
преговара и родителот го уважува неговото мислење.
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КРИТЕРИУМИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ 
НА ДОБРИ ПРАВИЛА:

однапред се одредуваат во однос на одредени ризични 
начини на однесување или навики (удирање, викање, 
дрско однесување...);

секое правило треба да има цел за тоа што сака  
родителот да изгради кај детето (на пример: навика 
за спиење во 22.00 часот; да учи по завршување на 
наставата; колку време ќе поминува на компјутер и сл.);

да се постават на видливо место и да служат како 
потсетник;

мал број правила можни за спроведување, но важни и 
квалитетни, а последиците да не се многу строги. Голем 
број правила го отежнуваат родителството:

-  да бидат јасни, општи, да содржат мал број 
зборови и да бидат едноставно формулирани;

-  однапред да се одредат последиците за 
непочитување на правилата, кои треба да имаат 
хиерархија. Една е последицата за ненавремено 
легнување на спиење, а друга е за лажење;

-  секое семејство си има свои правила и тие 
не треба да се менуваат под влијание на 
надворешни „советници“, како баби, дедовци, 
тетки, родители на други деца.

Добрите граници мора да ги уважуваат потребите и 
на децата и на родителите. Спротивно, ако родителот 
поради детскиот притисок често ги поместува 
границите, му дава до знаење дека тој не го мисли тоа 
што го зборува и дека детето може да си продолжи 
со тоа однесување. Добропоставените граници 
се насочени кон добар резултат, а не кон уцена и 
негативни емоции. Границите воведуваат рутина во 
животот на детето, удобност и безбедност што, кога и 
како да очекува. 

Основа за поставување на границите се воведувањето 
правила. Правилата служат за да се потсети детето 
што е  потребно/пожелно да направи, а притоа 
родителот нема постојано да се повторува и да се 
навраќа на тоа. Правилата може да помогнат за 
пријатна атмосфера во домот, за пренесување на 
семејните вредности, воспоставување улоги и позиции 
на членовите и за идентичен пристап за секого во 
семејството. 

Пожелно е правилата да важат за сите членови, а не 
само за децата, но може да има и различни правила 
доколку станува збор за деца на различна возраст 
и со различни потреби и интереси. Тие особено се 
ефикасни кога родителот е проактивен и темелно ги 
планира. 
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КОНТРОЛА НА РОДИТЕЛСКИОТ ГНЕВ
Родителот е човек со сите човечки карактеристики, 
без разлика на родителската улога. Тој може да е 
гневен бидејќи е уплашен, болен, уморен, депримиран, 
незадоволен од работата, со брачни,  и финансиски 
проблеми и друго. 

Гневот е како оган, започнува со искра и може да 
се претвори во пожар. Многу важно е родителот да 
го контролира гневот, особено кон децата, кои не се 
извор на родителскиот гнев, но често се сведоци на 
неговите последици. Понекогаш се случува родителот 
да е нервозен, но важно е, во согласност со возраста на 

детето, да му  објасни зошто е изнервиран. Ако родителот 
е многу вознемирен, не треба веднаш да се разговара 
со детето. Најпрво е потребно да се смири, па потоа да 
разговара со детето.

ДА СЕ ПОНУДИ ИЗБОР
Секогаш кога е можно, потребно е родителот да му понуди 
на детето избор помеѓу две или повеќе прифатливи 
опции. Во многу ситуации, родителот нема да може 
да понуди избор, особено кога децата се многу мали и 
немаат искуство за да направат избор или ситуацијата е 
животозагрозувачка. (па не е можно да се понуди избор). 

МОТИВАЦИСКИ СЕМЕЈНИ ПРАВИЛА И ПОСЛЕДИЦИ

СЕМЕЈНИ ПРАВИЛА ПОСЛЕДИЦИ ЗА НЕПОЧИТУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА
ЗАБРАНЕТО Е НАВРЕДУВАЊЕ СО ЗБОРОВИ ИЗВИНУВАЊЕ

ЗАБРАНЕТИ СЕ УДИРАЊЕ И ВИКАЊЕ ПЕТ МИНУТИ ТАЈМ-АУТ

ДА СЕ ПОЧИТУВА ВРАЌАЊЕ ДОМА  
ВО ДОГОВОРЕНОТО  ВРЕМЕ

ПРОПУШТАЊЕ НА СЛЕДНО ИЗЛЕГУВАЊЕ 
СО ПРИЈАТЕЛИ
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Потребно е понудените опции од страна на родителот да се 
прифатливи, на пример, не е можно родителот да му понуди 
опција на детето дали сака да оди во училиште или не; дали да 
земе лек или не; дали да се впушти во некоја опасна активност 
и сл. Прифатливо би значело дека родителот е подготвен да ја 
прифати која било одлука на детето при правењето на избор, 
односно при одлучувањето, секако одлука што нема да ги 
загрози здравјето и безбедноста на детето. 

ПРИМЕР: 
Петгодишниот Суад не сака да пие млеко. Реагира 
со негодување, ја турка чашата, повраќа. Таткото го 
знае позитивното значење на млечните производи за 
здравјето на  малиот Суад и му нуди други алтернативи. 

Таткото: Сине, ајде одбери што ќе појадуваш денес. 
Сакаш јогурт, павлака, ајран или сирење.

Но, пред родителот да ја даде понудата, потребно е тој да 
е подготвен за можноста детето да се определи за друг 
производ, а тоа значи дека тој треба да го има во домот за да 
може да ја прифати детската одлука. На овој начин, обајцата 
учат за правото на детето на учество и донесување одлуки. 
Понудени две опции не значат избор, понудени  пет-шест 
опции значат вистински избор. Но мора да се има предвид 
дека сите семејства немаат опција за да понудат повеќе 
алтернативи, така што и две понудени опции во ограничени 
услови или во интерес на безбедноста на детето можат да 
претставуваат избор. Малите деца подобро реагираат кога 
родителите при избор ќе им понудат помалку опции.

ПРИМЕР: 
Мајката и тригодишната Рафаела преминуваат преку 
прометен булевар, на пешачки премин. Од безбедносни 
причини, а во согласност со возраста и зрелоста на 
детето, мајката мора да ја држи за рака. 

Мајката: Кога ќе ја преминуваме улицата, сакаш да 
ме држиш за левата или за десната рака.

Оваа опција е добра бидејќи што и да одлучи детето, 
сепак, и двете се прифатливи за родителот. Притоа 
детето се чувствува моќно, бидејќи му е дадена 
можноста да учествува и да одлучува, а секоја одлука на 
детето е безбедна за него. 

Кај поголемите деца, на пример, кај адолесцентите се 
раѓа бунтовност, ако родителот му наметнува кога треба 
навечер да се врати дома. 

Потребно е родителот да разговара со детето и потоа 
да му понуди барем три опции. Доколку детето не се 
согласи, потребно е родителот да го прошири разговорот, 
да му даде простор и детето да понуди предлог. Доколку 
предлозите на родителот драстично се разликуваат 
од оние на детето, пожелно би било родителот да 
предложи детскиот предлог да се почитува барем еден 
ден во викендот или само еден викенд, а потоа да се 
врати на вашиот предлог. Или родителот да продолжи 
да разговара и да се договара со детето, додека не се 
постигнат задоволителни  решенија за двете страни.
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ПРИВИЛЕГИИ
Добро е детето да ужива привилегии за прифатливо 
однесување и да му се објасни што е неприфатливо 
однесување пред да му се скрати некоја привилегија. 
Скратувањето привилегија никогаш не треба да значи 
скратување на родителската љубов, ниту незадоволување 
на детските развојни и емоционални потреби. 
Привилегиите не треба да се мешаат со детските потреби 
и права, кои секогаш треба да се задоволуваат. 

Привилегиите се слично што и наградите, кои со 
текот на времето добиваат друго значење, односно 
родителот почнува наградите да ги гледа само низ 
призмата на материјалното (скапи играчки, мобилни 
телефони, компјутери и сл.) и како компензација за 
своето отсуство. Привилегиите упатуваат на присуство 
на родителот во животот на детето, минување на 
квалитетно заедничко време, кое на родителот му дава 
увид во детското однесување. Затоа привилегијата 
може и да значи да се оди на спиење подоцна, да се 
гледа заедно омилена серија, да се дозволи подолго 
време за дружење со врсници, нешто што не е 
материјален надомест.

ПОФАЛБА И ОХРАБРУВАЊЕ 
Пофалните и љубезни зборови, зборовите полни со 
љубов кај детето ќе поттикнат поголема желба да 
соработува и да комуницира со родителот. Пофалбата 
е храна за самодовербата на детето и го охрабрува. 
Доброто однесување на детето родителот треба 

да го храни со пофалби, убави зборови, покажана 
љубов и топлина. Негативното однесување на детето 
родителот треба да го прими со сериозен израз, 
одлучност при давање коментари и насоки за негово 
надминување, но без казни, а особено без физичко 
казнување и вербално навредување. 

Позитивните зборови што му ги кажува родителот на  
детето ќе имаат влијание и кога ќе биде возрасно. 

Добро е да се употребуваат зборовите: добро, 
одлично го направи тоа, одлична идеја, прекрасно, 
така треба, се радувам што си мое дете итн. Со 
пофалбата, всушност, родителот го охрабрува детето 
да биде силно, да истрае, го мотивира и поттикнува. 
Родителот е повеќе склон да го критикува лошото 
однесување на детето, отколку да го пофали доброто 
однесување. Понекогаш родителот смета дека 
доброто однесување  се подразбира и не му дава 
доволно значење и внимание. 

Затоа е добро почесто да се пофалува детето, бидејќи 
тоа ќе му даде мотивација и за други активности.

ПОЗИТИВЕН РОДИТЕЛСКИ ТАЈМ-ИН7, 
НАСПРОТИ КАЗНЕН ТАЈМ-АУТ8
Тајм-аут во воспитувањето на децата е еден вид 
изолација на детето, давање пауза за размислување, 
оддалечување од изворот на лутина.
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ПРИМЕР:
Родителот: Оди во соба и насамо размисли за она 
што го направи.

Возрасниот за оваа постапка би рекол дека е блага, 
не е строга, нема викање, удирање и му дава можност 
на детето да се олади, да се смири. За ваквата 
постапка, пак, детето би рекло дека е казна, која е 
слична на одење во ќош, во изолација. Во ваква 
ситуација детето мисли за себе дека е лошо и така и 
се чувствува. Секогаш ваквиот тајм-аут  не го решава 
проблемот и предизвикува лоши чувства кај детето. 
Тоа може да почувствува потреба да се одмазди и да 
му врати на родителот.

Можеби на овој начин детето ќе се смири. Но, нема 
да научи да владее со сопствените емоции и кога 
е потребно да се справи со нив во некоја наредна 
слична ситуација. Напротив, тоа учи дека, иако 
непријатните и збунувачки емоции се дел од животот, 
тие се, сепак, неприфатливи и непожелни. 
Со оваа постапка, родителот го 
оддалечува детето од себе кога 
е најмногу вознемирено и 
има потреба од родителот. 
Почувствителните деца 
може да го доживеат како 
отфрлање. Овој начин 
воопшто не е добар за мали 
деца, до 3-4 години.

ШТО НАМЕСТО ТАЈМ-АУТ?
Кога детето е вознемирено, родителот може да 
примени тајм-ин, односно да се поврзе со детето, 
давајќи му до знаење дека го разбира, знае дека 
му е тешко и дека е тука за него. Кога ќе се случи 
инцидент и детето ќе почне да плаче, да вика и 
да беснее, објаснувањето и убедувањето не се 
од помош, како ни влегувањето во расправа за 
причината на ваквото однесување. 

Потребно е родителот да остане во близина на 
детето, да му каже дека е тука за него, дека е 
на сигурно и дека го сака, дека е во ред што е 
вознемирено, дека тоа на сите им се случува. Притоа 
е најважно родителот да биде смирен. Добро е 
родителот да го прегрне додека не помине нападот 
на бес, доколку тоа е соодветно. Некое дете, во такви 

ситуации, не сака физички контакт, што би 
значело дека ќе избегнува прегратка, 
контакт со раце и сл. Родителот треба 
да ја почитува оваа потреба на детето и 
да го остави само да си го најде своето 
безбедно место во домот. Добро е 

родителот да биде во негова близина, 
со поглед и израз на лицето да му 
дава емотивна поддршка, да му 
покаже дека е тука за него и притоа 

не мора да користи зборови. 
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Родителот мора да има доверба дека детето на крај ќе 
се избори со своите емоции. Секогаш кога родителот 
се обидува да го „спаси“ детето од самото себе, му 
ја одзема можноста тоа да развие самодоверба во 
сопствените сили и способности. Кога детето ќе 
се смири и бурните емоции ќе поминат, се отвора 
простор за разговор, можност да се зборува за 
претходните настани и се изнаоѓаат нови  решенија. 

Понекогаш за ваквите детски реакции како можна 
причина се крие и самиот родител. На пример, кај 
децата на возраст од –две-три години, родителот 
можеби пропуштил некој знак, скриена потреба на 
детето која не ја препознал, како  жед, глад, замор. 
Кај поголемите деца на училишна возраст или 
адолесценти, ваквата или слична реакција може да 
биде последица на долго расправање со родителот, 
докажување, контролирање, наредување, закани, 
уцени, а детето очајува сè до степен да се расплаче 
или да добие напад на бес. 

ПРИРОДЕН ТЕК НА РАБОТИТЕ И 
ПРИРОДНИ ПОСЛЕДИЦИ
Животното искуство е одличен подучувач. Животните 
ситуации имаат можност детето да го научат на многу 
директен и објективен начин што е дозволено, а 
што не. На пр. ако излезе без чевли на дожд, ќе се 
намокри; детето што се однесува дрско и неадекватно 
со пријателите, може да биде отфрлено од групата и сл. 

Понекогаш детето учи од своите постапки, работите си 
одат спонтано и по природен тек.  Родителот, за да го 
заштити детето од неуспех, не дозволува тоа да стекне 
лошо искуство и го спречува природниот тек. Во некои 
случаи, родителот треба да биде набљудувач, а потоа да 
даде поддршка доколку исходот е негативен и да понуди 
прегратки, бакнежи и разговор. Доколку родителот 
претходно го предвидел негативниот резултат, не е 
добро на лут начин да го потсетува детето дека неговите 
превидувања се исполниле (на пример: „нели ти реков, ти 
кажав тоа не е добро…“). На ваков начин, на детето му се 
ускратува можноста да учествува во процесот на учење, 
бидејќи ќе треба да се занимава со лутењето на родителот. 
Некои работи не може да се остават да одат по својот 
природен тек, бидејќи последиците може да се скапи, 
односно опасни за здравјето и безбедноста на детето, а 
понекогаш активностите и немаат природна последица. 

ПОТСЕТНИК ЗА РОДИТЕЛИТЕ:  
ПОМОГНЕТЕ МУ НА ДЕТЕТО ДА ИЗГРАДИ САМОДОВЕРБА

Покажете му 
љубов, грижа 
и внимание, 

но имајте 
разбирање  

и за неговите 
емоции

Пофалете го 
и давајте му 
привилегии

Поттикнете 
позитивна 

комуникација, 
користете 
хумор и 

шега, бирајте 
зборови

Поставете 
граници и 
правила

Дајте му 
можност 

да избира 
и да 

одлучува
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Френсис Гарднер ја промовира пирамидата на 
родителство преку која ги препорачува следниве 
интервенции во односот родител -  дете со цел градење 
на позитивно родителство.9 

Според авторката, позитивното родителство е важно за 
децата, родителите и заедницата. Како придобивки од 
позитивното родителство за децата, таа ги потенцира: 

доброто здравје и благосостојба на децата;

намалување на насилството врз децата – во домот 
и надвор од домот;

намалување на ризикот од проблематично 
однесување и негативен животен стил кај децата;

јакнење на отпорноста на децата, особено во 
случај на стрес и криза;

соработливи деца;

деца среќни и со жива природа.

ГРАДЕЊЕ НА ПОЗИТИВЕН ОДНОС РОДИТЕЛ-ДЕТЕ ПРЕКУ ЗАПОЗНАВАЊЕ НА 
ДЕТСКИТЕ РАЗВОЈНИ ФАЗИ И ПРИЗНАВАЊЕ НА ДЕТЕТО И НЕГОВИТЕ ПРАВА

ПРИВИЛЕГИИ, ПОФАЛБА, ПОТТИК, АКТИВНО СЛУШАЊЕ,
ИГРА И ГРАДЕЊЕ НА ЖИВОТНИ ВЕШТИНИ

ПОСТАВУВАЊЕ ГРАНИЦИ И ПРАВИЛА, 
ЉУБОВ И СОРАБОТКА

ИГНОРИРАЊЕ, 
КРИТИКА, ПРЕНАСОЧУВАЊЕ, 

ОДВРАЌАЊЕ

ТИМЕ ОУТ

СЕЛЕКТИВНО
КОРИСТЕЊЕ

ЛИБЕРАЛНО
КОРИСТЕЊЕ

9    http://www.incredibleyears.com/

ПИРАМИДА 
НА РОДИТЕЛСТВО
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ПОЗИТИВНО  
РОДИТЕЛСТВО ВО 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ

7
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Децата меѓу себе се разликуваат по многу 
работи, а особено значајна разлика во 
нивниот развој е изложеноста на ризици 

врз кои тие не се во состојба да влијаат. Светот 
во кој децата се раѓаат, растат и се развиваат 
за едни значи сигурност, прифаќање и грижа, 
а за други истиот тој свет може да биде груб, 
закана и неизвесност.

Семејствата различно се справуваат со 
тешките услови и состојби во кои се наоѓаат. 
Некои семејства се помалку отпорни на стрес, 
не покажуваат резилиентност и многу тешко 
се помируваат или справуваат со живот 
во посебни услови. Како тие ќе се справат 
со тешкотиите што ги носат посебните 
животни услови, зависи од специфичните 
карактеристики на личноста/поединецот, 
поддршката и разбирањето од семејството и 
општествената средина.

Во прирачникот „Фер родител – фер 
дете“, даден е краток осврт за улогата на 
позитивното родителство во одредени, 
посебни услови, како што е родителство 
со дете со попреченост во развојот и 
родителство во услови на  социоекономска 
криза на семејството.

7.1  ПОЗИТИВНО РОДИТЕЛСТВО ВО УСЛОВИ НА 
СЕМЕЈНА КРИЗА И ТРАУМА

Дали  родителот ќе успее да се справи со сериозните 
закани и предизвици кои ги носи социоекономската 
криза, зависи од неговата личност, како и од 
семејната еластичност и флексибилност. Одредени 
семејства во слични услови на социо-економска 
криза различно се справуваат, едни го задржуваат 
позитивниот став кон децата и се нивна база за раст 
и развој, додека други семејства во слични околности 
не успеваат да се адаптираат на кризата. 

Како фактори што се најважни за ефикасно 
справување на семејството со ризикот, од аспект на 
задржување на позитивните релации меѓу членовите 
во семејството и јакнење на стратегијата на 
позитивното родителство, се набројуваат следниве:

СЕМЕЈНА КОХЕЗИЈА (ПОВРЗАНОСТ МЕЃУ 
ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО)
Емотивната поврзаност меѓу членовите на семејството 
е од суштинско значење за функционирањето на 
семејството. Семејствата што имаат добра емоционална 
поврзаност меѓу членовите се поспособни да се издигнат 
над предизвиците за нивната благосостојба и да се 
справат со стресот, а воедно го имаат како предуслов и 
првиот принцип на позитивното родителство, односно 
приврзаноста на детето со родителите.
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Од друга страна, претерано високо ниво на 
семејна кохезија, исто така, може да биде 
и нефункционално, бидејќи емоционалните 
врски меѓу членовите на семејството треба 
да бидат во рамнотежа со нивните потреби за 
индивидуална автономија. 

Нивото на кохезија на семејството може да 
се промени со текот на времето. Семејство со 
адолесцент има тенденција кон пониско ниво на 
кохезија, отколку семејство со помало дете. Ова не 
е поврзано со семејната дисфункција, туку е дел од 
процесот на природната еволуција во рамките на 
семејството, каде што постарите деца имаат потреба 
од поголема индивидуализација и автономија.

РОДИТЕЛСКИ СИСТЕМ НА ВЕРУВАЊЕ
Родителскиот систем на верување опфаќа вредности, 
ставови, убедувања, предрасуди, претпоставки 
кои предизвикуваат емоционални реакции, одлуки 
и дејствувања. Доминантниот сет на вредности и 
верувања на родителите одлучува како семејниот 
систем ќе се справи со кризата и траумата.

Отпорните семејства се карактеризираат со активна 
истрајност, упорност, одржување на надеж и оптимизам 
и уверување дека тие можат да ги надминат проблемите. 
Родителот од ваков тип семејство полесно ги прифаќа и 
употребува стратегиите на позитивното родителство. На 

децата им обезбедува емоционална сигурност, грб врз 
кој може секогаш да се потпрат и градење позитивен 
став кон иднината.

Спротивно од нив, неотпорните семејства се 
карактеризираат со откажување, помирување, 
недоверба и песимизам и немаат надеж за 
надминување на проблемите. Нивниот став 
кон децата е, исто така, исполнет со крајна 
незаинтересираност или зголемена контрола и 
наметнување на сопствените ставови и верувања. 
Секое отстапување од нивниот систем на вредности 
од страна на детето го доживуваат како личен 
неуспех и чести се физичката и вербалната агресија, 
или пак напуштеност и недоволна грижа. 

СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВУВАЊЕ 
СО КРИЗАТА И СТРЕСОТ
Справувањето со кризата и стресот е свесен, 
намерен одговор на новонастанатата состојба. Дали 
и колку личноста ќе се справи со кризата и стресот 
предизвикан од неа и дали ќе одговори со соочување 
со проблемот и дејствување или пак со повлекување, 
зависи од нејзината компетентност, еластичност 
и адаптибилност.
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Две стратегии се успешни за справување 
со стрес и криза: 

активно справување (кое вклучува активна 
поддршка и барање решенија) и

внатрешно справување (кое вклучува 
внатрешна рефлексија на можните решенија).

Повлекувањето и помирувањето со неповолната 
семејна ситуација се нефункционално справување 
што води кон семејна дисфункција.

КОМУНИКАЦИЈА
Комуникацијата е клучен аспект на функционирање 
на семејството. Комуникацијата меѓу родителот 
и детето има големо значење во процесот на 
донесување заеднички одлуки и справување со 
кризата и стресот, од аспект на тоа каква е нивната 
врска меѓу себе и со надворешниот свет, во 
смисла на предизвиците со кои тие се соочуваат. 
Ефикасната комуникација е важна за развивање на 
чувството на заедништво во донесувањето одлуки, 
што се постигнува преку преговори, компромис и 
реципроцитет. Ефективните комуникациски процеси 
во рамките на семејството се пренесуваат и на 
односите со професионалниот свет, на пример, во 
договорите со давателите на услуги. Комуникацијата 

има влијание врз тоа како членовите на семејството 
се информираат меѓусебно за работи што треба 
да се направат, начинот на кој членовите на 
семејството покажуваат љубов и поддршка.

Може да се идентификуваат три важни компоненти 
на ефикасна комуникација: 

јасност во изразувањето;

отворено емоционално изразување;

соработка за решавање на проблемот. 

Јасноста се однесува на испраќање јасни пораки, 
со зборови и постапки, како и на свеста за 
потребата да се разјаснат двосмислените сигнали. 

Отворениот емотивен израз се однесува на 
размената на емоции во односите меѓу членовите 
во семејството, меѓусебно разбирање и 
толеранција на разликите. 

Соработката за решавање на проблемот 
подразбира идентификување на проблемите 
и можностите за справување со нив, како и 
заеднички напори и активности на сите членови тој 
да се реши. 
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ЕЛАСТИЧНОСТ ВО УСЛОВИ НА 
СИРОМАШТИЈА – РОДИТЕЛСТВОТО КАКО 
ЗАШТИТЕН ФАКТОР
Адекватното воспитување на детето во услови на 
сиромаштија во семејството е особено значајно, 
бидејќи родителскиот, воспитен стил има влијание врз 
понатамошниот детски раст и развој, како и нивото 
на неговите подоцнежни академски достигнувања и 
социјална компетентност во зрелоста.

Родителите се соочуваат со економски притисок 
поради ограничените приходи. Висината на приходот 
има влијание, но поважна е сепак способноста на 
семејството да управува со ограничените ресурси, 
какви интервенции презема за да го зголеми својот 
приход и односот, отвореноста и вклученоста на 
семејството кон програмите на општественото 
опкружување за поддршка.

И во овој случај, најбитен сегмент што влијае врз детето 
е воспитниот стил на родителот. Авторитативното 
родителство се смета за оптимално за развојот 
на децата. Ова е во спротивност со други помалку 
ефективни родителски стилови - авторитарен (ниско 
ниво на топлина и високо ниво на контрола), попустлив 
(високо ниво на топлина и ниско ниво на контрола) 
и индиферентен (ниско ниво на топлина и контрола). 
Овие стилови на родителство се поврзани со голем број 
различни проблеми во понатамошниот  развој на детето.

Во услови на тешка материјална криза, многу тешко 
е родителот да спроведува одговорно и компетентно 
родителство. Па сепак, и во такви услови, родителот 
треба да преземе одговорност и да работи на планот 
на позитивна дисциплина со детето, стратегија што е 
разработена во овој прирачник.

ПРИМЕР: 
Кога вашето дете покажува непожелно однесување, 
никогаш немојте како родител да се обвинувате - „тоа 
е моја грешка, немам пари да му дадам; тој е груб со 
своите баба и дедо, бидејќи јас не сум во можност да 
го научам на добри манири; моја е грешката бидејќи 
неговите оценки се лоши; јас треба да работам повеќе со 
него секоја вечер; моја е грешката бидејќи тој останува 
надвор до доцните часови, јас морам да работам и 
затоа што му дозволив премногу слобода; се чувствувам 
виновен/а за сиромаштијата во семејството и сл.“ 

Со тоа што родителот ја презема  одговорноста за 
постапките на детето, кај детето никогаш нема да 
се изгради чувство на одговорност од последиците 
за неадекватното однесување. Затоа поадекватно е 
родителот да започне со примена на принципите за 
позитивно родителство.

Иако не постои еден, единствен „вистински пат“ да се 
биде родител, постојат поефикасни начини родителот 
да се справи со однесувањето на детето. Одговорното 
родителство е вештина што се учи како и сите други 
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вештини. Никогаш не е доцна родителот да се вклучи 
во животот на детето, да му се посвети, да го воспитува. 
Без разлика на околностите, најважно е да се преземе 
одговорност за сопствените постапки и однесување.

Потребно е детето да ја разбере реалната ситуација во 
која се наоѓа семејството. Отворено да се разговара за 
можностите и ограничувањата. Да не се прекриваат 
тешкотиите и кризните ситуации. 

На овој начин, детето ќе стане свесно за своето 
опкружување. Добро е родителот да поминува 
повеќе време со своето дете и да му ги покажува 
позитивните емоции. Воедно, и во тешки услови во 
семејството, важно е детето да се поттикнува на учење и 
општествена активност, да му се покажуваат можностите 
и оптимистички да се разговара за иднината.

7.2 ПОЗИТИВНО  РОДИТЕЛСТВО ВО ГРИЖА ЗА 
ДЕТЕ СО ПОПРЕЧЕНОСТ ВО РАЗВОЈОТ

Кога родителот ќе дознае дека неговото дете има 
попреченост во развојот, започнува едно ново животно 
патување, често исполнето со силни емоции, тешки 
избори, соработка со различни професионалци и 
специјалисти и постојана потреба за информации и услуги. 
За родителот секојдневниот живот може да претставува 
вистински предизвик. Тој често се соочува со прашањето 
како да ја одржи рамнотежата помеѓу тековните грижи 
за детето и „нормалниот семеен живот“. Прашањата 

поврзани со дијагнозата на развојниот проблем кај детето 
(на пример: До кој степен развојниот проблем ги отежнува 
секојдневното адаптирање и функционирање на детето и 
сл.) се извор на голем стрес. Поддршката честопати може 
да се добие од други родители.10

Најбитно е родителот, пред сè, да е свесен 
за индивидуалните потреби и функционални 
карактеристики на своето дете. Ова е важно за да се 
создадат услови за воспоставување на секојдневно 
балансирано живеење за детето и родителот.

Секое дете е посебно, а пред да дојде до најдобро 
решение, потребно е родителот да испробува различни 
методи. Родителот најдобро го познава своето дете, 
многу подобро од другите и потребно е да се води 
од претходно стекнатите позитивни искуства во 
комуникацијата со него. Детето се менува со текот на 
времето, така што е важно односот родител - дете да 
биде  флексибилен. 

Пристапот во грижата и воспитувањето на детето со 
попреченост во развојот бара дополнителни напори 
на родителот. Пред сè, потребно е преку опсервација 
на активноста на детето да се идентификува неговата 
потреба, а потоа да се пристапи кон справување со 
неговото однесување. Емпатијата игра клучна улога во 
воспоставување на дисциплината, бидејќи тоа му помага 
на детето да се чувствува разбрано и го охрабрува да ги 
препознае своите чувства. 

10    http://resursencentar.mk
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Важно е родителот добро да се информира за 
специфичностите во развојот на своето дете, да ги опсервира 
неговите потенцијали и ограничувања во однесувањето и 
активностите. Да знае дека и детето со попреченост мора да 
биде повикано на одговорност за своите постапки. 

Потребно е да се направат приспособувања на 
опкружувањето и правилна проценка на способноста на 
детето да се соочи со секојдневните ситуации и барања 
и соодветно на ова, родителот да му даде на детето 
одговорности кои се адекватни за неговиот развоен 
стадиум. Потребно е родителот да воспостави правила и 
граници за да може детето да ги разбере последиците од 
своето однесување. Доколку правилата и границите не се 
применуваат од страна на родителот, кај детето ќе се намали 
чувството на самоконтрола и самодоверба. 

Содржината на овој прирачник за позитивно родителство е 
применлива и за дете со попреченост во развојот. Треба да се 
има во вид дека секој вид попреченост има свои специфични 
карактеристики и бара одреден пристап на родителот.

Кога едно дете со попреченост манифестира неадекватно 
однесување, родителот може да му понуди друг избор наместо 
негативните наредби како што се: „Не“ и „Стоп“. 

ПРИМЕР:
На дете што фрла играчки низ собата може да му се каже: 
„Фрлањето играчки не е во ред, но ние можеме да фрламе 
други работи кои се безбедни и нема да се скршат. Сакаш ли 

да останеме во собата и да  фрламе заедно перници или 
да излеземе надвор и да фрламе топка?“

Родителот треба постојано да го охрабрува детето за 
позитивното однесување. Насмевката, гушкањето или 
галењето по грбот се доволни да се покаже одобрување 
и да го охрабрат детето на повеќе позитивни акции. 

ПРИМЕР:
„Јас гледам дека си лут бидејќи Сара ти ги зема 
играчките, но сепак не е во ред да ја удираш. Рацете не 
се за удирање.“

Децата најмногу учат според модел. Тие не ја разбираат 
реченицата: „Прави како што велам, а не како што 

НАСОКИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ
Постојат  неколку техники на позитивна дисциплина кои се 
однесуваат на сите деца. 

Пофалете го  доброто однесување, игнорирајте го лошото 
однесување (доколку е можно). Причината и последицата се еден 
од најраните концепти што детето ги учи. Корисно е родителот да 
го научи детето на тоа дека доброто однесување ќе резултира со 
внимание, пофалба и привилегии.

Доколку е можно, родителот треба да ја утврди причината за 
неадекватното однесување. Ова често е фрустрирачки за родителот 
поради тешкотиите во комуникацијата со детето за ефикасно 
откривање на детските потреби и желби. Пред родителот да реагира, 
потребно е да се процени ситуацијата и да му се помогне на детето 
да воспостави комуникација со него. Многу е важно родителот да ги 
контролира своите емоции и да му упати порака на детето.



89

правам јас“. Децата ќе го имитираат она што го гледаат. 
Затоа е важно родителот да внимава на интонацијата на 
гласот, која треба да е пријатна и смирена.

Родителот не треба да употребува физички казни. 
Позитивната дисциплина и корекција на однесувањето 
се поефикасни од физичкото казнување.

Потребно е родителот да користи одбројувања, звучни 
или визуелни дразби при прекинување на активности 
кои децата ги сакаат, со цел полесно да прифатат дека 
мора да продолжат со други обврски. 

ПРИМЕР:
„Уште 5 минути пред да биде време да одиме на ручек... 
уште 2 минути... уште 10 секунди....“

ПРИМЕР:
„Можете да играте додека тајмерот не се исклучи“.

ПРИМЕР:
„Кога ќе се запали црвената светилка, одиме на капење.“

Ако понекогаш се јават проблеми, најдобро е 
родителот да му понуди избор на детето. Ако 
родителот на детето му каже што да направи, детето 
мора да го заврши тоа. Но, родителот може да 
му даде избор на детето за тоа како да ја заврши 
активноста. Ако тоа е време да се соберат играчките 
и да се облечат пижамите, детето може да избере, 

на пример, каде можат да спијат куклите во текот на 
ноќта, кои пижами сака да ги носи за спиење и сл. 
Ова е одлична стратегија за детето да има можност за 
избор и контрола на своите постапки и потреби.

Реакцијата на родителот во дадена ситуација треба да 
биде поврзана со однесувањето на детето. Родителот 
треба на конкретен и јасен начин да му покаже на 
детето дека неговата реакција следува како резултат 
на неадекватното однесување на детето. 

ПРИМЕР:
Ако детето фрли играчка, тоа мора да прекине со својата 
активност и да оди да ја земе играчката (и со помош на 
родителот, ако е потребно). 
Важна е конзистентноста (доследноста) во барањата 
и односот кон детето. Доколку учењето нови работи се 
дозира постепено, во мали чекори, во согласност со 
реалните можности на детето, успехот може да се очекува. 

Позитивното родителство како пристап во воспитувањето 
и грижата за децата со попреченост во развојот во 
овој прирачник е општо и  накратко претставено. 
Се применуваат принципите и насоките претходно 
образложени во овој прирачник, според развојни стадиуми, 
се разбира со почитување на индивидуалноста и потребата 
на секое дете поединечно од страна на родителот. 
Стратегиите на позитивното родителство се адаптираат 
во согласност со индивидуалниот психофизички развој и 
функционални карактеристики на детето.
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Семејството е една динамична целина која се 
развива низ неколку животни циклуси, се 
соочува со очекувани и неочекувани настани и се 

приспособува на внатрешните и надворешните промени. 
Најпредизвикувачка фаза во развојот на едно семејство 
е растењето на децата. 

Семејното опкружување е како арена во која се будат и 
се активираат првите детски психофизички потенцијали, 
се поттикнуваат и се насочуваат позитивните 
тенденции кои доаѓаат до израз во развојот. Во него се 
задоволуваат детските потреби како постојан извор на 
новите развојни можности. 

На почетокот на овој прирачник се потенцираше дека 
родителствотo е како долгорочно патување, кое почнува 
од самото раѓање на детето и се одвива низ времето и 
просторот. Но за да биде патувањето пријатно и успешно, 
важно е родителот добро да го запознае својот сопатник, 
односно детето.

На страниците на овој прирачник има многу насоки и 
предлози како родителот да ги препознае знаците кои 
водат по безбедни патишта, примери што даваат идеи 
како полесно родителот да се справи со неочекуваните 
препреки, но и совети како притоа и родителот, водачот на 
патувањето, да се чувствува удобно, корисно и успешно.

Родителството трае цел живот, се развива, надградува и 
се менува, но сепак егзистира. 

Како и да е, родителството постои и станува 
најзначајна, безвременска вредност како за детето и за 
родителот, така и за заедницата.  

Затоа е неопходно родителството да се поддржи, научи и 
практикува во неговите најдобри и позитивни форми.

ПОРАКИ ЗА РОДИТЕЛОТ
Прифати го и почитувај го детето!

Разговарај со детето, не викај му!

Води го детето со љубов и поддршка!

Учествувај во заеднички активности со детето!

Создади стимулативна средина за игра, учење и развој на 
детето!

Охрабри го детето!

Научи повеќе за детскиот развој.

На децата им се потребни помош и поддршка, а не казна.

Почитувај ги правата на детето и неговата личност.

Децата учат од вас, бидете добар пример.

Децата учат граници кога сме искрени, фер и доследни.
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1. Според вас, од предложените одговори, што има 
најголемо влијание за градење на карактерот на 
човекот?
А) воспитувањето
Б) комбинацијата на вродени/наследни 

карактеристики и условите на средината
В) вродените/наследните карактеристики на 

човекот
Г) ниту едно од наведените, туку најважно е 

животното искуство.
2. Што мислите за тврдењето дека и децата ги 

воспитуваат своите родители?
А)  тоа е само игра на зборови и нема ништо 

заедничко со 
 воспитувањето

Б)  се согласувам со тврдењето
В) подготвен/а сум да се согласам со тоа 

тврдење под услов да не се потценува и 
традиционалната улога на родителите како 
воспитувачи

Г) не сум размислувал/а за тоа тврдење.

3. Кој од следниве цитати, според вас, е најреален?
А) „Ако нема што повеќе да му кажете на детето, 

кажете му да оди да се измие“
Б) „Цел на воспитувањето е да ги научиме децата 

да функционираат без нас родителите“
В) „На децата не им се потребни поуки, туку 

примери“
Г) „Ако го научиш детето да те слуша, тогаш си го 

научил на сè“.

4.  Дали мислите дека родителите треба да 
разговараат со децата околу прашањата за 
сексуалноста и полот?
А) мене никогаш не ме учеле на овие работи
Б) родителот треба во одредена форма да им 

објасни на децата за овие прашања, доколку 
пројават интерес 

В) кога децата ќе пораснат, тогаш треба да се 
зборува со нив за тоа

Г)  најдобро е прво родителот да зборува за 
овие прашања со детето, а не тоа да дознае 
однадвор.

АНЕКС БР. 1

Тест 1 – Родителски стилови на воспитување11

Со следниов тест ќе дознаете во кој воспитен стил припаѓаат 
вашите методи на воспитување на детето:
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5. Треба ли родителот да му дава редовно џепарлак 
на детето?
А) ако побара – треба да му се дава
Б) најдобро е да му се даваат пари за одредена 

цел и трошоците да се 
 контролираат

В) добро е да му се даваат пари за одреден 
временски период (една недела или еден 
месец) за да се научи детето да ги планира 
трошоците

Г) понекогаш може да му се дава некоја сума.

6.  Што ќе сторите ако дознаете дека вашето дете  
навредило друго дете?
А) ќе се разочарам и ќе се обидам да разговарам 

со другото дете
Б) ќе се обидам да го разјаснам случајот со 

родителите на другото дете
В) децата сами ќе се разберат едни со други, кај 

нив навредите бргу се забораваат
Г) ќе разговарам со детето како подобро да се 

справи во слични ситуации.

7. Како се однесувате кон зборувањето „валкани 
зборови“?
А) ќе се обидам да му објаснам дека во нашето 

семејство не се зборува тоа и воопшто меѓу 
чесните луѓе тоа не е прифатено

Б) ова треба да се исече во корен и да се прекинат 
другарувањата со деца што зборуваат „валкани 
зборови“

В) на тоа не треба да му се придава големо 
значење – сепак, сите знаеме понекогаш да 
употребуваме вакви зборови

Г) на детето треба да му се дозволува да ги изрази 
своите чувства, независно дали начинот на кој го 
прави тоа ни се допаѓа.

8. Детето што влегува во пубертет ве моли да го 
пуштите во викендичка на негов 
другар. Родителите на другото дете нема да се 
таму. Дали ќе го пуштите?
А) во никој случај, ако децата сакаат да се 

забавуваат, треба во присуство народителите
Б) можно е ако знам дека децата се добри и не се 

проблематични
В) моето дете е разумно и ќе знае правилно да 

одлучи, но јас ќе бидам загрижен/а
Г) не гледам причина да забранам.

9. Како ќе реагирате ако дознаете дека вашето дете 
се послужило со лага?
А) ќе се обидам да предизвикам кај него чувство 

на вина 
Б) ако случајот не е многу сериозен, нема да се 

занимавам со тоа
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В) ќе се налутам
Г) ќе се обидам да дознаам зошто ме лажел/а.

10. Дали сметате дека му давате добар пример на 
вашето дете?
А) безусловно
Б) се трудам 
В) се надевам
Г) не знам.

Споредете ги вашите одговори со одговорите 
во табелатаи констатирајте на кој воспитен стил 
припаѓаат вашите методи и размислувања.

Воспитен стил  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Попустлив В Б Б Б А А Г В В В

Авторитарен А А Г В Б Б Б А А А

Индиферентен Г Г А А Г В В Г Б Г

Авторитативен Б В В Г В Г А Б Г Б



Попустлив воспитен стил
Вие високо ги оценувате способностите на вашето дете и му ги простувате 
сите слабости. Лесно разговарате со него, му верувате, не сте склони кон 
забрани и ограничувања. Не треба ли да се замислите дали на детето треба да 
му се даде таква слобода, секогаш и за сè.

Авторитарен воспитен стил
Вие јасно знаете што сакате од детето и вложувате максимални напори за да 
го постигнете  тоа. Во вашите услови и барања кон детето, вие најверојатно 
сте многу строги и доследни. Можеби на детето понекогаш не му е пријатно да 
биде со вас, поради вашите високи очекувања и ограничувања.

Индиферентен воспитен стил
Проблемите во воспитувањето на детето не се примарни за вас. Приврзаници 
сте на тезата дека детето треба да научи само да се справи со работите во 
животот. А можеби тоа има потреба од вашата поддршка и внимание?

Авторитативен воспитен стил
Вие ja разбирате и сфаќате важната улога што ja имате за градење на 
личноста и карактерот на вашето дете, но го признавате и неговото право 

на саморазвиток. Реално размислувате кои барања детето може да ги 
оствари, а кои не. Подготвени сте да ги преиспитате своите позиции 
во однос на воспитувањето и да се менувате.

РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕСТОТ:
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АНЕКС БР. 2
Карактеристики на воспитниот стил на родителот и особини што 

се развиваат кај детето

 Воспитен стил 
на родителот

Карактеристики на  
воспитниот стил

 Особини и карактеристики  
кои се развиваат кај детето

Попустлив 
родител

 • Родител  што поаѓа од ставот дека „детето најдобро знае  
што му треба“;

 • афирмативен е и нежен, го сака и заштитува детето; 
 • ги прифаќа и благ е кон импулсите и поведението на детето;
 • не применува казни и забрани;
 • му ги прифаќа сите желби на детето и нема многу барања;
 • нема контрола врз однесувањето на детето и дозволува детето 
самостојно да ги регулира сопствените активности;

 • не му ги предочува своите очекувања на детето;
 • нема механизми за позитивна дисциплина; 
 • не поставува јасни граници помеѓу дозволеното и недозволеното, 
доброто и лошото, како во рамките на семејството, така и во 
пошироката социјална средина;

 • не се гледа како единствено одговорен фактор во развојот и 
воспитувањето на детето.

 • Дете што не прифаќа „НЕ“;
 • пркосно и бунтовно дете кога го 
предизвикуваат или кога не може да 
биде по негово;

 • слаба контрола на емоциите и 
темпераментот, лесно се фрустрира;

 • слабо внимание и концентрација;
 • со тешкотија ги завршува училишните 
задачи;

 • може да пројави антисоцијално 
однесување поради немање 
прифатени правила и слаб морален 
развој, да не е прифатено од 
врсничката група и др.
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Авторитарен  
родител

 • Овој родител е спротивен на попустливиот родител;
 • поаѓа од ставот дека „јас најдобро знам што е добро за моето 
дете“;

 • односот со детето е еднонасочен, полн со барања и со многу 
малку топлина;

 • настојува да ги обликува, контролира и оценува однесувањето 
и ставовите на детето, но во согласност со неговиот личен 
стандард, кој  зависи од неговото моментно расположение и 
потреби;

 • ја цени и фаворизира слепата послушност;
 • може да користи казнени, присилни мерки за да го контролира 
однесувањето на детето;

 • не ја почитува детската личност, секоја грешка ја коригира преку 
вградениот страв кај детето;

 • нема преговарање со детето, зборот на родителот е закон, 
бидејќи релацијата се заснова врз моќ;

 • дава предност на казната и силата наспроти љубовта и 
комуникацијата.

 • Анксиозно дете, повлечено, 
исплашено и несреќно по природа;

 • слаби реакции на фрустрација;
 • добар училиштен успех поради страв 
од казна;

 • неуспехот е придружен со  
вознемиреност;

 • има тешкотија во остварување и 
одржување пријателства;

 • може да биде бунтовно кога ќе стане 
адолесцент и да се идентификува со 
насилниот родител и др.

Индиферентен 
родител

 • Родител што поаѓа од ставот „јас си имам свој живот и детето си 
има свој живот“;

 • несовесен родител, немарен, безгрижен како во давањето 
нежност, така и во дисциплинирањето на детето;

 • насочен кон својот комодитет;
 • не е вклучен во родителството;
 • неспособен е да ги сфати основните потреби на детето за нега, 
љубов и поврзаност;

 • можно е и самиот да бил занемарен како дете или имал проблеми 
со злоупотреба на супстанции.

 • Дете што слабо ги разбира границите;
 • анксиозно;
 • нема доверба во возрасните;
 • има ниска самопочит и слаба 
самодоверба.
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Авторитативен 
родител

•	 Најпосакуван родителски стил;
•	 поаѓа од ставот „ние градиме добар однос“;
•	 презема одговорност за грижата и водството на детето;
•	 го почитува детето, му дава можност да ги изрази своите 

потреби и ставови;
•	 поттикнува на разговор, поседува вештини на слушање и има 

емпатија;
•	 важна е комуникацијата, како и желбите и потребите на 

детето;
•	 способен е да постави цврста граница, пропорционална со 

потребите на детето;
•	 секогаш е доследен во постапките;
•	 ги поттикнува креативноста, љубопитноста и самостојноста 

кај детето, но притоа води сметка за неговите емоции.

 • Среќно дете со чувство на сигурност;
 • контактибилно, се впушта во 
докажување со аргумент, ги сака 
правдата и честа, носи сопствени 
одлуки;

 • поседува самодоверба и самопочит;
 • развиена е способноста за 
совладување  на предизвикувачки 
задачи;

 • добри училишни постигнувања;
 • способност за контрола на емоциите; 
 • добро развиени социјални вештини;
 • способност за остварување и 
одржување пријателства;

 • добро реагира на авторитетот на 
возрасниот, ако е проследено со 
почит и можност за самодокажување.
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