ОДГОВОРНО РОДИТЕЉСТВО:
КВАЛИТЕТНИ ПОРОДИЧНИ
ОДНОСИ

Tоком прве године у једној секунди формира се од 700 до 1,000 нових
неуронских веза у мозгу бебе, а у трећој години, дечији мозак је дупло
активнији него мозак одрасле особе. Такође знамо: да би развој био
успешан, детету је потребно сигурно и подстицајно окружење, коме
припада, које га разуме и подржава, у коме се осећа спокојно, које може
слободно да истражује и да у њему учи.
Ова сазнања подстичу запитаност родитеља:
колики су потенцијали мог детета?
како свом детету да обезбедим подстицајно окружење
за развој мозга и учење?
шта више утиче на развој мозга – наслеђе или љубав, нега и
подршка окружења?
Наслеђе и окружење заједничким снагама утичу на развој, посебно
мозга. Мозак памти све сигнале које добија из окружења и управо они
утиру пут даљем развоју. Што је више позитивних записа, мозак се
боље развија. Уколико је више непријатних искустава, развој мозга се
успорава, умањује се способност учења. Зато наука све већу пажњу
посвећује окружењу у коме дете одраста. Посебну важност даје
социјалним односима које гради у породичном окружењу. Складни
породични односи имају веома велики утицај на свеукупни развој
детета. Некад чак и већи од физичких и материјалних услова.
Наука је доказала да је, у прве три године, развој мозга најинтензивнији
у поређењу са било којим каснијим периодом живота.

ПОЗИТИВНИ ОДНОСИ КЉУЧНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ
Рођење детета унело је радост у ваш живот, али такође је донело и
позитиван стрес који значајно утиче на породичне односе. Јављају се
несигурности и тензије које се врло лако преносе на дете. Беба не само
да веома интензивно осећа оно што се у њој дешава, већ осећа и оно
што се дешава у окружењу, међу родитељима и члановима породице.
Прима и упија сва осећања која родитељи и други одрасли размењују
међу собом. Све породичне вибрације се преламају кроз децу, ништа им
се не може сакрити.
Бебе долазе на свет веома отворене за све импулсе и стимулусе из
окружења. Проћи ће неколико година пре него што успоставе
емоционалну стабилност која им помаже да се носе са различитим
изазовима.
Уколико је то љубав, беба ће своје окружење доживљавати као
предвидиво што ће јој доносити осећај сигурности и заштићености. На
основу тог искуства ће научити да развија блиске односе, да решава
сукобе, изражава осећања, поштује разлике. Када у односима постоји
тензија, неслога, размимоилажење, то се негативно одражава и на
осећања и понашање детета, на његове будуће односе са вршњацима,
партнерима и другима у окружењу. Овакви односи могу имати токсично
дејство. Токсични стрес подразумева честу изложеност негативним,
стресним искуствима великог интензитета, која се нагомилавају у свести
и осећањима детета. Бебе и мала деца немају довољно јак
„емоционални штит“ да се одбране од оваквих искустава и штетних
последица на њихово физичко и емоционално здравље. Најбоља
заштита су брижни и подстицајни родитељи и чланови породице.
Не заборавите, и мама и тата су важни, као и сви други у окружењу:
браћа и сестре, баке и деке, стрине, тетке, ујаци, стричеви, вршњаци,
учитељи...

Квалитет веза које беба успостави током раног
детињства утиче на то какав ће квалитет односа
градити у окружењу током целог живота.

ПОРОДИЦА КАО ОСЛОНАЦ
Као родитељ, ви желите да ваше дете буде сигурно у себе, да
самостално решава проблеме и гради пријатељства, да научи како да
се избори за себе и да подржи друге. Већ у првим недељама и
месецима дете интензивно гради своје самопоуздање и слику о себи.
Мала деца воле да буду независна и да самостално откривају и мењају
своје окружење. Брините о безбедности вашег детета, али не спутавајте
његову слободу. Користите сваку прилику да подржите самосталност и
охрабрите дете да само постиже успех. Не решавајте задатке и изазове
уместо њега, подржите га да само осваја нова искуства и знања. У исто
време, мала деца страхују да се одвоје од породице као сигурне базе.
Због тога, докле год је детету потребно, будите његова сигурна база и
утеха, како би се једног дана осетило сигурним да се осамостали.
Деца која одрастају уз љубав и поверење, стичу самопоуздање и
сигурност да истражују окружење и да уче. Када је тата ангажован, када
је у свакодневној интеракцији са децом, она показују већи напредак.
Породица у којој и мама и тата равноправно учествују у одрастању
деце, у бризи и нези, игри, учењу, дете развија самопоуздање, гради
добре односе са одраслима и вршњацима, постиже емотивну
стабилност и бољи успех. Мада је улога тате изузетно важна, ако није
присутан, друге мушке фигуре из породице могу да се укључе.
Проводите заједничко време квалитетно, у игри, уз позитивна искуства и
осећања. Љубав, причање, читање и играње са децом имају велики
утицај на то какве односе дете да гради са другима и како развија
самоконтролу и комуникацијске способности.

Истраживања показују да су за правилан развој
детета веома битне улоге и маме и тате.
Оба родитеља утичу на изградњу дететовог
самопоуздања.

ДОБРИ ОДНОСИ СУ
ДОБАР ПОДСТИЦАЈ
Да би се деца осећала сигурно, важно је да одрастају у атмосфери
љубави и прихватања. Другим речима, важно је да их подстичете и
подржавате с радошћу и ентузијазмом, без резерве, са свим врлинама и
манама. Већ од најранијег узраста бебе разумеју и размењују љубав,
радост и наклоност, као и одбојност и тугу. Осећају емоције у гласу,
говору тела, звуцима, мирисима.
Постоји много начина да искажете љубав свом детета:
осмехујте се док му се обраћате топлим гласом пуним љубави,
мазите се, грлите, голицајте, масирајте или радите
све оно што беби прија,
смишљајте заједничке шале и занимљиве игре,
кажите детету да га волите увек када осетите потребу за тим.

РАЗВОЈ ДЕТЕТА
Квалитетни породични односи су главни ослонац за превазилажење
разних изазова током одрастања. Будите стално у интеракцији са својим
дететом, пружајте љубав и емотивну подршку. У исто време будите
доследни у захтевима. То је залог за успешно суочавање са изазовима
касније у животу.
Да бисте разумели понашање вашег детета,
откријте како функционише његов мозак.
Да би ваше дете разумело ваше реакције,
прилагодите их начину на који оно мисли.
Када је дете изложено стресу пружите разумевање и подршку.
Нећете га „размазити“ ако га утешите када галами или плаче.
Не појачавајте стрес својим реакцијама,
већ учите дете како да њиме управља.
Останите смирени и када мислите да сте
усред непремостивог изазова.
Не трудите се да ваше дете учините НЕВЕРОВАТНИМ!
Оно то већ јесте!

Креирајући здрав породични амбијент у којем се ваше
дете осећа заштићено и прихваћено, а ви задовољно и
успешно, подстичете развој вашег детета на
најбољи могући начин.

ПОДРШКА ЗА РОДИТЕЉЕ
Како бисте могли квалитетно да се бринете о детету, важно је да водите
рачуна и о себи:
Да будете задовољни собом, стабилни и сигурни у себе, како бисте
могли да се посветите детету, његовим захтевима и развоју.
Не заборавите: за то кључну улогу има подршка пријатеља, породице,
шире заједнице.
Када осетите да вам то није довољно, не плашите се да затражите
помоћ стручњака.

ПОДРЖАВА

