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РРооддииттеељљссттввоо  уу  ссккллааддуу  ссаа  ддееттееттоомм  
 

осле мноштва књига и чланака које сам прочитала, сати и 

сати радионица родитељства које сам похадјала, док сам 

се припремала да и сама будем родитељ и даље се питам 

да ли се родитељство учи  или је то дар који имамо у одредјеној 

мери. Неко мање а неко више. Било да је дар, било да се може 

научити, да ли је родитељство нешто од чега зависи развој наше 

деце? 

Наставак текста 

ВВаассппииттаањњее  ии  ссииннддрроомм  ррааззммаажжеенноогг  ддееттееттаа          
 

ођењем детета, постајемо родитељи, а да претходно нисмо 

никоме и нигде показали своја родитељска знања. Не 

постоји „курс“ на којем бисмо усавршили своја знања, 

вештине и уверења о томе како се на правилан начин врши 

родитељска улога, и самим тим добили дозволу за обављање 

родитељских дужности. Родитељи, по рођењу детета, обављају 

послове за које немају искуства. Наша уверења о томе шта је 

добро за дете усмеравају нас у процесу васпитавања. 

Наставак текста 

ЊЊееггооввоо  ввееллииччааннссттввоо  ААддооллеессццееннтт  

ашто нам је тешко да нађемо заједнички језик са 

адолесцентима? Зашто имамо утисак да се не разумемо 

са њима и да се удаљавамо? Како пребродити у 

породици и у школи транзицију детета у одраслу 

особу? Како сачувати однос и бити адекватан у улози 

родитеља и у улози наставника када се пред нама нађе 

адолесцент у коме се одједном све ускомешало и 

променило? Зашто себе и њих видимо као одвојене и често супротстављене светове? 

Наставак текста 
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ИИггрраањњее  ккааоо  ппррииппррееммаа  ззаа  жжииввоотт  

ада чујемо реч играње, верујем да је већини од нас  

асоцијација пуна соба играчака или група деце која 

напољу трче за лоптом. Не желим да мислим да 

има и оних који на реч играње, помисле на Sony 

play или  нешто слично што се игра тапкањем малог 

правоугаоног екрана. 

Наставак текста 

ССрреећћнноо  ддееттее  
„Како је лепо кад знаш нешто“, речепре неки дан мој ђак 

Новак. Наизглед  једноставна реченица. Можда безначајна. 

Неко би рекао  па шта? Када те речи дођу спонтано из 

дечјег срца тада имају изузетно значење. Шта је то што је 

деци лепо, што их чини срећним? Да ли када нешто добро 

раде, кад добију петицу, кад им родитељи нешто купе, када 

се друже, када путују...Сваки родитељ схвата своју улогу 

кроз одгајање детета које је здраво, паметно, пристојно и 

успешно.  

Наставак текста 

  

К 
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РРооддииттеељљссттввоо  уу  ссккллааддуу  ссаа  ддееттееттоомм  

 
Данас сам посебно инспирисана, 

посматрајући своју сестру како одгаја 

свог дечака. И она сама је као велика 

девојчица, природна и ненашминкана. 

Необичних увек насмејаних очију. 

Тренуци када је њен двоипогодишњи син 

зове мама, мамице и тражи да спава, 

његове ручице које осећају топлину 

мајчиног врата и сигурност загрљаја, 

освешћују код мене шта је  истинска и 

најчистија љубав која постоји на овом 

свету. То је моменат који се не описује ни 

у једној књизи о васпитању деце, о томе 

се не учи ни у једној школи, то је 

једноставно природно и складно 

родитељство. Тада мајка оставља све, и 

ручак и судове и телефоне и госте и 

непослате мејлове... Све оставља. Јер 

њеном сину је потребан мали топли 

загрљај да брже заспи. 

Знам да су многе жене када постану 

мајке уплашене, траже помоћ и савете. 

Неко каже јасам то овако, неко ма само 

овако кад ти кажем, књиге кажу нешто 

треће... а како је најбоље? Ко би знао. 

Моје баке нису знале да читају а одгајиле 

су по четворо деце. И васпитале и 

осамосталиле. Спонтано. Интуитивно. 

Бавиле су се својом децом. Водиле су их 

свуда са собом и у њиву и на ливаду, код 

стоке коју су чувале. Колевчице су биле 

на поду, љуљале су се ногом јер су 

рукама увек нешто радиле. Певале су им, 

причале јер није било апарата који то 

данас уместо мајки раде. 

Родитељство није лако, сада када моје 

дете има петнаест  година видим шта смо 

све прошле. Да сам тако размишљала пре, 

стварно не знам како бих све 

постигла.Сећам се најкориснијег савета 

који сам одобила од моје другарице Оље, 

која је тада имала једног сина, а сада има 

тројицу. Шта год да се дешава, како год 

да се осећаш, кад улазиш у собу своје 

бебе удахни дубоко, удји смирена јер од 

твоје енергије зависи све. 

Лепо је читати о васпитању, слушати 

искусније,али много је учења  и много 

различитих искустава. То може створити 

забуну у природном поретку. Ако се 

истински посветиш свом чеду, без страха 

да ћеш погрешити, поделиш са њим 

време док је будно и сама одмориш када 

спава и ниједног трена не помислиш да 

нешто друго пропушташ, знај на правом 

си путу. Једино што не можеш 

надокнадити су тренуци када оно одраста,  

ако мислиш да има нешто важније. 

Ана Милошевић, 

учитељица
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ВВаассппииттаавваањњее  ии  ссииннддрроомм  
ррааззммаажжеенноогг  ддееттееттаа  
 

Васпитање у оквиру породице 

представља најважнији део социјализације 

детета. Циљ васпитања је правилно 

подизање детета и његово припремање за 

самосталан живот и адекватно 

функционисање у друштву других људи. 

Према „мерцедес“ моделу васпитања, 

разликујемо три основне димензије 

васпитања: захтеве, похвале/ награде и 

критике/ казне (Миливојевић, 1996). Овим 

моделом васпитања, можемо уочити однос 

између родитељских функција и 

идентификовати различите васпитне 

стилове.  

Оптимално васпитање подразумева 

равнотежу између захтева, похвале/ 

награде и критике/ казне. Родитељске 

функције су умерено развијене и присутне 

у оптималној мери. Резултат оптималног 

васпитања је социјализовано дете које има 

своје ресурсе који му омогућавају да се 

развија у здраву и креативну личност. Дете  

у довољној мери прихвата социјалне норме 

и правила понашања, и истовремено има 

дозволу од родитеља да буде природно, 

слободно и спонтано. Социјализовано дете 

развија радне навике, има довољно 

самопоуздања да се сигурним корацима 

креће кроз живот и успостави баланс 

између различитих животних области.  

Све три претходно наведене родитељске 

функције могу бити недовољно развијене 

или претерано изражене, што доводи до 

њиховог међусобног дисбаланса. У 

зависности од пропорционалног односа 

родитељских функција, могу се 

идентификовати васпитни стилови који 

доводе до претерано социјализованог, 

размаженог, презаштићеног, занемареног 

или малтретираног детета.   

До појаве синдрома размаженог детета 

могу довести различити фактори. Уверења 

родитеља на који начин треба васпитати 

дете, промене које су се догодиле у оквиру 

породичног функционисања, као и ширег 

друштвеног деловања. Синдром размаженог 

детета је васпитни стил којег карактерише 

изражена присутност похвале/ награде, док 

захтеви и критике од стране родитеља 

изостају. Циљ оваквог васпитања је да дете 

увек буде срећно и да може чинити све што 

пожели. Уколико се дете понаша на 

непожељан начин, казна због таквог 

понашања се не примењује. Детету се не 

постављају активни захтеви које родитељ 

треба јасно да постави, већ су присутна 

пасивна очекивања родитеља да ће дете 

урадити оно што родитељ жели. 

Ограничавајући фактор код синдрома 

размаженог детета јесу осећања детета. Када 

дете показује да се лоше осећа због онога 

што му родитељи чине, и родитељи почињу 

да се осећају лоше. Родитељи имају осећање 

кривице јер „муче“ своје дете.  

Васпитање подразумева родитељску 

дужност која се односи на то да родитељи 

чине ствари које су корисне за дете и ако 

су непријатне. Потребно је направити 

адекватанбаланс између љубави и 

дисциплине. Када не постоји 

одговарајући баланс, умањује се 

подстицање детета на самосталност 

иразвијање вештина које су неопходне за 

адекватно функционисање. Сврха 

васпитања није само да дете буде срећно 

у садашњости, већ да дете припремимо и 

научимо да буде срећно и самостално у 

будућности. 

Маја Јовановић  

психолог 
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ССрреећћнноо  ддееттее  

Да ли је лако васпитати срећно 

дете? Да ли је срећно дете оно које не 

мора много да се помучи да добије шта 

пожели? Да ли је срећно ако добије све 

што пожели? Колико дуго траје та срећа? 

Да ли се срећно дете може одгајати  

давањем ? Да ли се срећно дете може 

одгајати захтевањем, показивањем, 

учењем? 

Тешко је васпитати добро дете. 

Тешко је поставити границе. Тешко је 

бити истрајан у родитељском ставу. 

Лакше је бити попустљив. Лакше је 

пустити. Лакше је рећи треба да буде 

самосталан, не желим да му намећем, 

нека уради како жели...Али све ове 

родитељске недоумеице и унутрашњи 

монолози немају конкретних одговора. 

Различити теоретичари, педагози, 

психолози, педијатри имају своје 

поставке ако ко би знао коју би применио. 

Чини ми се да је некада интуитивно 

васпитање било много моћније него ово 

данашње, не знам како бихга назвала. 

Општи је тенд егоцентричне деце, звезда 

породице и родитеља који око њих као 

сателити круже, трудећи се да им услише 

сваку жељу. Шалу на страну, није лоше 

прочитати добре књиге квалитетних и 

реноминариих психолога и 

психотерапеута, проширити своја знања 

ван струке, односно учити да будеш 

родитељ. Кад учиш о томе тачно је 

објашњено који твоји поступци развијају 

одређене особине код детета, јављају 

отпоре или подстичу таленте. Признајте 

није лоше знати. 

Ана Милошевић, 

учитељица
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ЊЊееггооввоо  ввееллииччааннссттввоо  ААддооллеессццееннтт  

Адолесценцију посматрамо као 

развојно-прелазни период из детињства у 

зрелост унутар кога се догађају драматичне 

телесне, емоционалне, интелектуалне и 

социјалне промене. Истина је да 

адолесценти могу описати као „особе на 

маргини”, као што то каже Левин, јер у 

овом узрасту постоји стално колебање 

између улоге детета и улоге одраслог. 

Адолесценција обухвата три фазе: рана 

адолесценција (приближно од 12-14 

година), средња адолесценција (од 15-16 

година), касна адолесценција (од 17-20 

година). 

Најочигледније су промене у односу 

према средини и одраслима, и у породици и 

у школи. Мењају се односи према 

вршњацима, а значајне промене се 

дешавају и у односу према моралним, 

идеолошким и другим вредностима. 

Адолесцент је сада са вршњацима 

интензивније повезан, они постају 

поверљиви пријатељи, а не само другари у 

игри. У односу са одраслима другачије се 

постављају, јављају се побуна, одбацивање, 

напуштање, борба за слободу. Јавља се и 

једна нова способност за блискост и дубље 

повезивање са одраслима у смислу 

појачаног интересовања за другог и дубљег 

разумевање позиције у којој се други 

налази. Ако су до сада испуњавали 

очекивања одраслих, сада преговарају о 

томе шта и колико желе, а шта не.  

Поред тога што се реогранизују односи 

са одраслима и са вршњацима ипак се 

најзначајније промене дешавају у односу на 

самога себе. Не само да се адолесцент 

суочава са променама на телу, већ су 

промене бурне и у доживљавању и 

испољавању емоција, а когниција се 

развија и прелази на ниво апстрактног 

мишљења, што омогућава дубље 

разумевање себе и света. Све ове промене 

доводе до тога да адолесцент има 

различите унутрашње доживљаје који 

мењају његов однос према самом себи, 

односно он сада има унутрашњи, 

искуствени однос са самим собом.  

Адолсецент је сада способан да 

унутрашњи и спољашњи свет раздвоји као 

два различита лична доживљаја, односно, 

може да има један однос према спољашњој 

средини, а да унутра има сасвим другачије 

искуство. Граница између ова два 

доживљаја је чвршћа и самим тим појачана 

је разлика између „ја“ и „они“. Адолесцент 

сада самога себе доживљава радикално 

другачије што споља оставља утисак 

амбиваленције и појачане осетљивости. Он 

себе види као одвојеног од света и 

различитог по свом унутрашњем 

доживљају од онога што се од њега очекује 

или захтева од средине. Осећај 

припадности свету више није тако чврст, 

нити постоји јака потреба да се уклопи у 

оквир слагања са одраслима у породици 

или школи. Адолесцент се одваја од 

вредности које се негују унутар породице, 

што појачава доживљај сопствене личности 

као посебне и другачије од система 

породице. Све ове промене доприносе томе 

да започиње процес којим дете постаје 

независно од породичног система. Код 

адолесцента се развија свест о томе да има 

своје место у свету, као и о томе да је он 

засебно и слободно људско биће. Овај 

развојни тренутак уноси новине у 

мишљењу, тако да сада веровања и 

уверења, родитељи и наставници, делују 
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мање апсолутно, односно у маној мери су 

одређени различитим „мора и треба“. 

Постоје полне разлике у начину на који 

се одвија процес сепарације и повезивања 

родитељима. Девојке-адолесценти могу да 

одрже повезаност са родитељима 

очигледније него дечаци у адолесценцији, 

нарочито кроз свађе и разговоре у којима 

учествују, док се дечаци обично задовоље 

тиме што експериметишу са променама, те 

задржавају за себе ове експерименте, 

кријући их од родитеља. Многи 

адолесценти постају тајанствени, не желећи 

да и даље деле са родитељима приче из 

свог свакодневног живота. Ово скривање 

има суштински значајну развојну улогу у 

смислу да када адолесцент не дозвољава 

родитељима да тачно зна шта ради то 

ствара једну врсту ограде иза које може да 

се развија нова личност. Када адолесцент 

уради оно што је забрањено то представља 

одвајање, уводи га у процес сепарације који 

је интензивиран у овој фази, и задатак је 

родитеља да на то буду спремни и 

припремљени да ће се догодити. 

Приметно је да се између света одраслих 

и света адолесцента дешава генерацијски 

јаз, који такође има улогу да учврсти 

границу између „споља“ и „унутра“ како би 

се формирао нови идентитет. Овај јаз бива 

очигледан у многим ситуацијама, а 

нарочито је упадљив када се адолесцент 

нађе у кризи, или када му је потребна 

подршка због тешкоћа у односима са 

вршњацима. Није ретко да се млади плаше 

за свој живот, али да се при томе осећају 

толико одвојеним од света одраслих да 

уопште не сагледавају као опцију могућност 

да затраже помоћ одраслих. Адолесценти се 

често осећају изоловано и усамљено зато 

што је њихова сепарација постала чињеница 

живота, што истовремено постаје и 

ослобађајуће и застрашујуће. Психолошко 

одвајање од породичног поља оствара 

простор који је деликатан и фасцинантан, 

али истовремено осамљује и ствара јаз у 

односу према другима.  

Адолесценти својим спољашњим 

изгледом и интересовањима изазивају 

збуњеност и гласно чуђење међу одраслима 

што заправо има функцију стварања 

искуства различитости, односно 

успостављања границе као нечега веома 

важног за стварање идентитета особе. Могу 

се посматрати као посебна подкултура, 

нарочито у погледу експериментисања са 

гардеробом, косом, телом у покушају да 

створе што оригиналнији изглед и да буду 

што различитији од онога како би то 

њихови родитељи хтели. С друге стране, 

јача идентификација са групама вршњака, 

па могу имати и различите називе за своје 

дружине (постоје паметњаковићи, панкери, 

рокери, губитници, озлоглашени...). 

Целокупна диференцијација је у служби 

другачијег, потпунијег, животнијег и 

снажнијег повезивања.  

Уколико вас занима ова тема која говори 

о сазревању личности, посетите нашу wеб 

страницу: www.emoracio.edu.rs  

Петар В. Јекнић 

Психотерапеут

 

http://www.emoracio.edu.rs/
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Играње као припрема за живот 

Када чујемо реч играње, верујем да је 

већини од нас  асоцијација пуна соба 

играчака или група деце која напољу трче 

за лоптом. Не желим да мислим да има и 

оних који на реч играње, помисле на Sony 

play или  нешто слично што се игра 

тапкањем малог правоугаоног екрана. 

Од самог рођења, дете се развија кроз 

игру. Нема тог изума који може заменити 

значај игре у развоју и васпитању детета. 

Игра је прва школа младог људског бића 

које се припрема за живот. То је вежба за 

чула, ум и тело, која истовремено 

подстиче физичке, психичке и социјалне 

сфере личности. 

Игра развија карактер 

Одређене игре подучавају децу 

савлађивању сложених напора, 

откривању личних склоности и 

подношењу могућег неуспеха и тако 

позитивно делују на развој карактера. 

Деца се у току игре, свесно или несвесно 

пореде са другима и на тај начин стварају 

сопствене критеријуме. 

Игра умањује раздражљивост 

Игра је извор задовољства. Одсуство 

ове активности која производи 

задовољство изазива код детета напетост 

и раздражљивост. Сам дечји организам 

пун енергије која тежи да се ослободи 

кроз кретање и интеракцију са 

вршњацима, тражи игру. Игра у  којој је 

дете успешно у њњему изазива осећај 

пријатности који задовољава и друге 

природне потребе детета: потребу за 

сигурношћу, прихватањем и 

самопоштовањем. 

Игра развија интелигенцију 

Све оно што чини интелигенцију, 

развија се кроз игру јер она тражи 

способност сналажења у новим 

ситуацијама, брзо реаговање и  решавање 

проблема. Играњем деца вежбају 

оштроумност, досетљивост, резоновање, 

опажање и одлучивање. Оно што је лепо у 

овом процесу је то што нема притиска од 

оцењивања, већ омогућава бесконачно 

понављање све док се не усаврши до 

сопствених могућности.  

Игра и социјални контакти 

Дете кроз игру сазнаје, не само о 

околини, већ и о себи и својим 

могућностима и то у односу на друге. Јер 

када дете нема контакт са другом децом, 

не може правилно да процени своје 

способности.  Постепено развија 

осетљивост за друге, односно емпатију а 

истовемено излази из егоцентричног 

круга.Учи да даје, да прима, да сарађује и 

даје доприност групном успеху. 

Поштовањем правила игре учи да 

поштује правила, забране и последице 

кршења правила у свакодневном животу. 

Играјући се само са одраслима, без деце, 

дете постаје себично и доминантно. 

Касније има проблем са вршњацима, јер 

ако хоће да остане угри мора буде 

поштено, добар друг, да губи без љутње и 

да влада собом. 

ВЕОМА ВИДЉИВИ ЕФЕКТИ ИГРЕ 

Колико је важна за психички, игра је  

исто толико је важна за физички развој 

детета. Пре свега да би дете развило своје 

мишиће и на време увежбало све делове 

свог тела. Једноставне игре, које се 

методички називају елементарне су огре 

које се заснивају на ходању, трчању, 
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скакњу, пузању, провлачењу, пењању, 

гурању, ношењу, бацању, хватању, 

гађању и одржавању равнотеже. За све 

ове игре није потребно завршити  

факултете или неке посебне обуке. 

Потребно је изаћи напоље, у природу, на 

мекану траву и понети...рецимо, лопту.  

Игра утиче на унутрашње промене 

Шта год одабрали чинимо добробит 

телу детета. Елементарне игре утичу на 

размену материја, убрзавају оксидацију 

кисеоника у ћелијама, утичу на рад 

жлезда са унутрашњим лучењем. Посебно 

су благотворне код деце која су 

малокрвна, рахитична, нервозна, 

безвољна, незадовољна, која имају лош 

сан и слаб апетит. 

Игра као припрема за школско доба 

Елементарне игре утичу на развој 

ситних мишића и покрета шаке, што је 

вежба за каснију наставу писања и 

правилног држања оловке, свирања 

инструмената икоординацију покрета. 

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 

Промишљање о игри је активност 

родитеља која подразумева правилан 

избор игре према узрасту, потебама и 

интересовањима детета. И најважније од 

свега, једина сврсисходна игра је она у 

којој су родитељи или учитељи 

организатор, координатори или учесници 

а не пасивни посматрачи. 

 

Ана Милошевић, 

учитељица

 
Уместо закључка 

Еморацио тим схвата своју улогу у области образовања у области психологије и педагогије 

због чега ћемо настојати да припремимо коректне теме и текстове. Предлоге и питања 

шаљите на petar@emoracio.edu.rs или на број телефона 064/8951487.  

mailto:petar@emoracio.edu.rs

