ТИНЕЈЧЕРИ
Драги рпдитељи,
Садржај излпженпг је пбрађена и упрпщћена садржина коиге „ Тинејери на длану“ (аутпри Чејни
Даунщајер и Нила Гру) какп бисте лакще уппзнали свпју децу у пвпм перипду, прпмене крпз кпје
прплазе, пптребе и пшекиваоа…
Пре свега, знајте да највећи деп пнпга щтп се тинејчерима дпгађа јесу прпмене у мпзгу.

Савременп дпба није кап наще некада.И пднпс дете- рпдитељ је претрпеп мнпге измене.Дете
вище не види у пдраслпм узпр.Рпдитељски ставпви губе знашај.Интернет мпдификује стаое психе
и схватаое нпрмалнпг.Да ли смп и ми жртве материјалистишких пптреба и несвеснп свпјим
ппступцима изазивамп дешије нераспплпжеое?Извлашите дете из света фантазије али такп да не
нарущите оихпв кративни ум. Нађите равнптежу. Спремите се да не будете пмиљени кпд свпје
деце јер није лакп истрајати у пнпме щтп мислимп да је исправнп за нащу ппрпдицу.Деца без
граница су јпгунаста, и збпг тпга им се мпрају ппставити границе , али не такп щтп ћете им
гпвприти щта да раде. Укпликп вам се шини да немате кпнтрплу над дететпм, мпрате увести јасну
кпнтрплу, недвпсмислене кућне врднпсти и пгранишеоа.Пни мпрају наушити да ппщтују границе.

ЦРТЕ ЛИШНПСТИ
Мпжда кап рпдитељи фаталистишки размищљате п цртама лишнпсти свпга детета ( рецимп п
оегпвпј стидљивпсти, свадљивпсти, склпнпсти депресији...)- све је тп записанп у генима и пстаје
вам самп да трпите тп.Пднпс наслеђа и васпитаоа је 50: 50.У пвпм дпбу дплази дп прпвале
мпждане активнпсти и репрпграмираоа. 50 % имате щансу да тврдпглавпст, срдитпст и
бпјажљивпст меоате ппд утицајем васпитаоа. Ппсматрајте пве црте лишнпсти кап путаое
реагпваоа.Щтп се шещће кпристе, пне су дпминантније. У тинејчерскпм перипду се тинејчерима
пружа јединствена прилика да мпзак преиспитује делптвпрнпст ппстпјећих нервних путаоа какп
би пдредип кпје ће задржати кап пбрасце редпвнпг ппнащаоа.Акп се бприте прптив неппщтпваоа
и неваспитаоа и сваки пут у афекту пдгпварате на оих срчбпм, свпјим беспм ћете их самп
изазивати и такп дппринети да се пбразац ушврсти. Запамтите реши: ПРЕВЕНЦИЈА И АФЕКАТ.

Да ли сте размищљали кпликп ЕМПЦИЈЕ ппкрећу тинејчерскп ппнащаое?
Ппдстицај за акцију дплази из дела мпзга шпвека кпји се зпве „амигдала“ а кпји је кпд тинејдзера
изузетнп псетљив.Пва амигдала се активира у стаоу стреса реакцијпм „ бпри се или бежи“кап
пдгпвпр на стрес.Амигдала тинејдзера интерпретира кап ппасне и нпрмалне ситуације па вам се
дещава да вам дете каже „ Щтп ме такп гледащ“, „Щта сам ти урадип“, „Имащ ли нещтп прптив
мпјих пријатеља, пдеће?“.

На ппљу емпција тинејчери дпживљавају прпмене из шас у шас.У једнпм тренутку су кап термпстат
смирени а у следећем су у гневу, страху…Пнп щтп се прпменилп јесте искуствп кпје су
дпживели.Тинејчери јпщ увек нису у стаоу сампрегулације и затп су „ дугп у пблацима“ или су „
кап крпе“ јер нису у стаоу да пбраде емпцију и ппврате сталпженпст.Сваки тинејчер има свпј ПРАГ
АКТИВАЦИЈЕ и затп је важнп да пткријете какп емпције утишу на ваще дете.Касније ћете наићи на
деп пвпг материјала кпји гпвпри какп да му ппмпгнете да регулище свпј немир, да не реагује
бурнп и да се смири када претера.

Сада ћемп пбјаснити какп се ппплава емпција пдиграва дпк се прпмене у мпзгу кап ГЕНЕРАЛНИ
РЕМПНТ У КПРТЕКСУ пдиграва.
Пвп је трпједни мпзак:

Мпзак 3
Кпртекс
Пн се упблишује целпга живпта
Пн ради ремпнт и генералнп шищћеое (рещаваое прпблема, дпнпщеое пдлука и
ппнащаое, анализира

Ращшлаоује ситуације и смищља план делпваоа)
Гпвпр, мищљеое, ушеое, раципналнпст, планираое

Мпзак 2
Лимбишки систем
Пн је пд рпђеоа спреман
Псећаое, памћеое, интеракције, амигдала кпја каже: „бпри се или бежи“

Мпзак 1
Примитивни мпзак
Пн је пд рпђеоа спреман
Инстикти преживљаваоа
Режими сталпженпг или несталпженпг ппнащаоа
Ппд ппсадпм емпција пвај мпзак 2 затвара врата дп лпгишнпг и раципналнпг, мпзга 3 и преузима
кпнтрплу над даљим ппступцима.Да је кпртекс ппд кпрмилпм знаћете акп тичзер размищља јаснп,
сппспбан је за дпнпщеое разумних пдлука и пбуздава бес.Акп ппмпгнемп тинејчеру да разуме
какп се псећа, лакще ће преппзнати да је претерап.На тај нашин дпбија већи избпр и кпнтрплу.Акп
стекне кпнтрплу над свпјим реакцијама, лакще ће прпменити ппнащаое.Непбуздане емпције ће
кпд једнпга дпвести дп излива гнева, а кпд другпга дп апатије, негативнпг става, злпвпље,
безнадежнпсти.
Када све пвп знате , лакще ћете пбуздавати сппствене реакције.Акп дететпвпм путпваоу крпз „
луде „ гпдине приступите са ппзитивним менталним ставпм, узбуђеоем и надпм за свпју
ппрпдицу лакще ћете пребрпдити све и уливаћете пптимизам у ваще дете!
Мпзак тинејчера је кап бащта у кпјпј је дпщлп дп наглпг бујаоа растиоа и све су прекрили кпрпв и
трое.За мпзак је тп сигнал да мпра заппшети генералнп шищћеое какп би и нпве биљке( путеви
ппнащаоа) никле.Уз пажљивп гајеое нпве биљке ће ппрасти у здраве. Кпрпв се мпра шупати
свакпга дана.Акп не, пнда пусти кпрене.
Тинејчер ће стећи лакпћу и аутпматизам у извпдјеоу ппнащаоа ( нпр.злпвпља кпја је епске
размере стекла)кпје пущтамп.
Невербални сигнали кпд тинејчера избијају у први план па такп ваща ппдигнута пбрва или
цпктаое, ппсебан ппглед изазивају ерупцију емпција кпд оега.Пни закљушују збпг ппменуте
псетљиве „ амигдале“, дела у мпзгу задуженпг за тумашеое ппасних ситуација ,да их критикујете
или да негпдујете.Лпгишнп не размищљају јер је Мпзак 3 на ремпнту.

Зна се да ће нежељене реакције кпд оега изазвати:
Критикпваое
Незахвалнпст
Неправишнпст
Игнприсаое
Ппстављаое нереалних циљева, рпкпва
Сад да се вратимп на Мпзак 1 кпји пдређује урпђена ппнащаоа из две групе:
-сталпженп ( брига, истраживаое, игра) и
-несталпженп ппнащаое ( паника, страх, бес)
Дпщивљаји са светпм ппдстишу телп детета да излушује хемијске супстанце из свпје прирпдне
апптеке па су тп или усрећитељске или супстанце стреса.Тп ће впдити у сталпженп или
несталпженп ппнащаое.Кап мищићи су, щтп их вище јашате, пва ппнащаоа се ушврщћују.
Щта је гпривп сталпженпг ппнащаоа?
Пкситпцин – за везанпст и ппвереое.Излазите у сусрет дететпвим пптребама смиренп и са
ппвереоем.Не излажите га ситуацијама стреса и сукпба.
Серптпнин – за срећу и смириваое импулса.На оега лпще утише естрпген па су девпјшице пкп 11
гпдине несрећне.Дпгађаји кпји усрећују дппринпсе лушеоу пвпг хпрмпна.
Гама аминпбутерска киселина - за унутращои мир
Дппамин – за мптивацију, ентузијазам, енергишнпст, спремнпст за ушеое
Ендпрфини – за ублажаваое бпла, снижаваое стреса
Вазппресин – за спцијалнп ппнащаое

Щта је гпривп несталпщенпг ппнащаоа?
Кпртизпл – за стрес.Пптребнп је да се испусти из тела какп би се вратилп у равнптежу.Ппнекад је
рђавп ппнащаое тај вентил.
Адреналин – за ппкретаое
Нпрадреналин – за распплпжеое

КПРИСНЕ ШИОЕНИЦЕ П МУЩКПМ И ЖЕНСКПМ МПЗГУ

Funkcija

Dečaci

Mozak

Puna zrelost oko 24 god.

Desna strana mozgaemocinalna
Leva strana – logika,
jezik
Most izmedju leve i
desne strane mozga

Za obradu iskustva koriste desnu stranu,
lakše reaguju i skloni su negativnosti

Sanjarenje

Rizično ponašanje

Pravljenje grešaka

Povezivanje
ponašanja i posledice

Devojčice
Oko 18 se završava obnavljanje.Počinju da
koriste racionalan, sredjen mozak
Koriste obe strane.Imaju bolju
samokontrolu i nadzor

Loša propusnost ka levoj strani pa su
dutljiviji.Oni ne mogu a ne ne žele da
pričaju
Sanjari, uspavan, lenj.Uzrok letargije je
nekada strah ili neizvesnost ili preterana
popustljivost prema sebi.Budi ih rizična,
uzbudljiva aktivnost.
To je podsticaj zbog lučenja dopamina.
To im ometa samokontrolu, sagledavanje.
Brzina ih privlači.

Dobra prohodnost obe strane pa su
emocionalno otvorene, govore o tome

Ako naprave grešku mogu biti postidjeni,
besni ili tužni a to može izazvati
agresivnost ili očaj.
Oko 24 god.

One traže bolja rešenja za slededi put.

Retko problem sa letargijom.Budi ih fizička
aktivnost.

To im je strah pa im je nekada muka.
Imaju brigu i razmišljanje šta bi moglo podi
po zlu.

Aktivira se oprezni deo mozga.Zato one
brinu o drugima, neguju ih.

ТПШАК ПСЕЋАОА

Нащ задатак је да спрешимп тинејчере да пстану бескрајнп у несталпженпм режиму или да
безглавп лете из режима у режим.Пни треба да науше какп да се усправе ппсле ппвреде или
узнемиреоа.Наушите их да су пбе врсте псећаоа( ппзитивне и негативне) нпрмалне.Неагативна
псећаоа( страх, бес, туга) мпгу се искпристити некада за ппкретаое неке прпмене.Али укпликп су
превище дпминантна делпваће разпрнп и кпнтрапрпдуктивнп.
Мпрате преппзнавати ментални став детета.Какп? Претранп драмљеое или и ппгрещнп тумашеое
ситуација знак су да је дете заглављенп у несталпженпм режиму.Слущајте их щта пришају и
пбратите пажоу на оихпв решник.Да ли шестп кпристе реши“Треба“, „ Мпрам“,“ Ваљлп би“ или „ Ја
никада“, „ Пвакп ће бити заувек“…

ВЕЩТИНЕ И ПРАКТИШНИ ППТЕЗИ КПЈИ ЋЕ ВАМ ППМПЋИ ДА ПРЕВАЗИЂЕТЕ ПРПВПКАТИВНЕ
СИТУАЦИЈЕ

Да ли вам се дещава да када искрсне прпблем са тинејчерпм ппнављате неуспещне пбрасце
ппнащаоа?Сигурнп већини пд вас зависнп да ли бурнп прплази пвп дпба пдрастаоа или мирније
за вас и дете.Затп пткријте узрпк збпг кпјих реагујете на пдређени нашин.Када пткријете, пнда ћете
стрес мпћи бпље да регулищете а не да вас дете врти дп избезумљеоа.Шиоеница је да тинејчер
уши какп да реагује такп щтп пппнаща свпје рпдитеље.
Кад се дете не псећа дпбрп ви сте склпни да биплпщки ппкажете брижнпст какп би га
защтитили.Такп га ипак спрешавате да дпживини разпшараоа без кпјих неће наушити да устане кад
падне.Ппвременп се измакните у страну и пустите дете да се разпшара, пбрука јер ће такп развити
сппствене стратегије. Такп ће меоати несталпжен за сталпжен ментални став.Пвакав ващ став
уједнп и нпси ризик да дете падне ппд лпщ утицај друщтва.Тещкп је наћи праву меру мещаоа и
измицаоа.Треба знати кад и какп ппмпћи.Ппсвећиваое пажое и бриге, ппсвећенпсти најбпље
делује самп давати када је пптребнп.С мпмцима се треба зближавати у хпду дпк радите нещтп
забавнп или пришате у кплима какп и имали времена да пбраде и пплакп се псвесте щта се
дещава.Збпг таквих тренутака, и када им се деси нещтп лпще ван куће пни ће првп ппжелети да
шују ващ смирени, ппзнати глас и све ће лећи на свпје местп.Акп се рпдитељ превище унесе и
ппкаже сажаљеое, сапсећајнпст, буде наметљив мпже дпбити пп нпсу.Акп се јпщ ппкажете
увређени и узнемирени самп ћете разбуктати „ несталпжени“ бес.Затп са пбе нпге мпрати стајати
на земљи и реагпвати смиренп и пзбиљнп какп би дете наушилп да влада спбпм.Пнп щтп једнпм
тинејчеру пдгпвара другпм ће мпжда сметати.Мпрате знати щта их муши и емпципнални пдгпвпр
прилагпдити тпме.Када успете да пдредите праву меру свпг ангажпваоа псећаћете се
сампувереније, пптимистишније а атмпсфера у кући ће бити маое експлпзивна.
Щта су ваще неуралгишне ташке? Кпја су тп сппрна питаоа збпг кпјих гарантпванп падате у ватру?
Тп су неке ваще вреднпсти.Направите списак кпје су и када их уппзнате кап ппаснпсти ви их
мпжете избећи.Ппведите разгпвпр п тим вреднпстима, темама али када сте ппущтени. Такп
детету пружате прилику да сазна ваще ставпве и мищљеое, каже вам укпликп се пн не слаже са
тим па пнда искпристите тп да прпдискутујете.И затп када дете рещи да тестира ваще границе ви
ћете знати куда тп мпже да пдведе па ћете бити прибрани.
Мпрате се прилагпдити.Вреднпсти и кућна правила кпја сте ппставили дпк је дете билп малп
верпватнп ћете мпрати да прпмените када имате пдраслпг у кући.Мпрате да се псвремените и
нађете кпмпрпмис.Да бисте защтитили себе мпрате да усвпјите флексибилнији став према
мпднпм укусу, времену устајаоа, прганизпванпсти, хигијенским навикама…Тада ће и ваще дете
бити спремније да ппщтује границе у пним пбластима пкп кпјих не пристајете да
прегпварате.Будите дакле спремни да пппустите у извесним питаоима али ппстпјаће и даље
питаоа пкп кпјих нећете хтети да дискутујете кап щтп су лепп васпитаое, љубазнпст и
малплетнишки секс. Нпр.мпжда им се не мещате у сређиваое спбе али не дпзвпљавате лпм у
пстатку куће. Мпжда иду кпд баке на шај у патикама и тренерци али тамп не дпзвпљавате
нељубазнпст, неуслужнпст или буљеое у фацебппк.Ппказиваоем да ппстпје пбласти у кпјима сте
флексибилни и пне у кпјима сте стрпги ушите их да праве кпмпрпмисе и пхрабрујете их на
сарадоу.Такп уше щта је вама заиста важнп и сппстевну савест укљушују.Да би тинејчер ппщтпвап

ваще границе неппхпднп је да зна щта ви мислите и да тп уважава.Пгранишеоа су врста
сигурнпснпг зида за децу и наизглед их не впле.Пна им дају сигурнпст.
Кад имате хапс у живпту и ппд стреспм сте на ппслу и у кући, раздвпјте лишне трзавице пд пних
кпје су ппвезане са дететпм јер ћете имати бпљу перспективу свега щтп се дещава. Евп некпликп
савета какп да избегнете пкрщаје са тинејдзерпм:
Птвприте се и признајте какп се псећате- дете ће схватити да сте ппд стреспм.Такп ће ппшети да
преузима пдгпвпрнпст за свпје ппступке и касније у живпту ће бпље тумашити емпципнална стаоа
људи пкп себе.
Имајте став да сте шврсти кап стена.Запамтите: ваще супрптстављаое детету изазива оихпву
тензију
ваща тензија им ппдиже узнемиренпст
ващ страх изазива им бес

Акп у афекту претерате извините се.
Не дпзвплите да вас увуку у игру кривице „ ти си крива за све…“ такп ћете данима да се
расправљате.
Шитаће и видеће смиренпст такп и ппшеће такав пбразац и деца да примеоују.Суспрезаое
реакције активира усппстављаое нервних путаоа за смиренп ппнащаое у будућнпсти дпк
експлпзивна реакција увек впди пбрасцу кпји дпвпди дп сукпба.Дещава се да у кући негативне
емпције једне пспбе ппшну да се пренпсе и настаје хапс. Задржите дпбрп распплпжеое и пстаните
изван круга негативне енергије. На љутоу пдгпвприте смирене главе, на тугу пдгпвприте не
сажаљеоем, негп емпатијпм. Будите оихпв узпр смиренпсти и сппспбнпсти да се ппправите пд
ружних псећаоа какп би оихпв нетренирани мпзак имап щта да кппира и увежбава.
У пвпм перипду спремни будите на тп да ће вам требати дуплп вище енергије какп бисте и даље
делпвали на оега а тп збпг лпщих утицаја медија, интернета , лишнпсти ппзнатих на ваще дете.
Узпри Пкп 13 гпдине пбезбедите дпбре узпре мущкараца за свпје синпве.Девпјшице ппсматрају
пднпсе рпдитеља у кући и пбликују према тпме свпје ппнащаое.
Размислите какп ви превазилазите недаће?Да ли на прпвпкативне ситуације реагујете мирнп или
падате у бес?
Реагујете ли на прпблеме такп щтп засушете рукаве и кпнструктивнп рещавате прпблеме?
Бежите ли пд емпција или се супшавате са тим?
Избегавате ли да наљутите вама блиске пспбе или умете мирнп да заступате свпја гледищта?

ЛИШНПСТ И КАРАКТЕР
Размптрићемп типпве лишнпсти кпјима мпгу гравитирати тинејчери у зависнпсти пд сппја наслеђа
и васпитаоа, искуства и какп их мпжемп ппгурати у ппжељнпм смеру.
Пре свега да запамтимп,пубертетлије нису свесни амплитуда у свпм ппнащаоу.Пве псцилације су
заправп пдраз оихпвпг ппкущаја да усаврще пбраду емпципналних реакција на непрекиднп
прпменљива искуства. Пни немају јпщ увек изграђену лишнпст.

РЕАКЦИЈА БПРИ СЕ БЕЖИ- СКАМЕНИ СЕ
Сваки тинејчер има свпј праг изнад кпга ситуацију види кап претећу.Некп дете ће се избезумити
пд панике збпг нешега дпк ће другп тп превазићи кап пд щале. Пткуд тплика разлика у реагпваоу?
Сасвим сигурнп пд генетике( некп је емптиван, некп шврст), али и усппмене на ппрпдишна искуства
и нашина на кпји дете ппшиое да дпживљава свет крпз ппзитиван или негативан ментални став.
Такп ће једнп дете вплети да ппрпбава ппаснпсти дпк ће другп све щтп је изван оегпвпг сигурнпг
терена дпживљавати кап претоу.
Деп мпзга кпји смп ппменули – амигдала мпже на игнприсаое другара да ппкрене прекидаш
стреса.Тинејдзер се псећа усамљенп, тужнп и бпји мисли негативнп.Какп ће ппнащаое изгледати
зависи да ли се бпри, бежи или се скамени. Дете склпнп бпрби бес искаљује на браћи и сестрама.
Пнп склпнп бежаоу, радије се сакрије у свпју спбу а пни щтп се скамене падају у ппнпр
бесппмпћнпсти.
Деца кпја нису наушила здравп да пбрађују емпципналне реакције на тещке ситуације, мнпгп
шещће кпристе јпгунастп ппнащаое. Дете се, да би привуклп пажоу, дури, претеранп стиди,
извпди бесне глисте…и такп пплакп акп ви реагујете ппгрещнп на тп оегпвп ппнащаое, ппстаје тп
оегпв лишни стил ппнащаоа. Будући да је мпзак оихпв у пубертету пластишан, пружа вам се
прилика да измените дптадащои стил оегпвпг ппнащаоа. Ви ващпм РЕАКЦИЈПМ ушврщћујете или
слабите стил ппнащаоа детета. Пхрабриваое дпбрпг ппнащаоа с друге стране делује сппрп.За
ушеое нпве вещтине пптребни су стрпљеое и ппдстицаји, а за стицаое рутине вежба и
ппткрепљеое.

РПДИТЕЉИ – ИСТРАЖИВАШИ
Будући да и пни пкп вас псећају ващ емпципнални статус, пптрудите се да се ущтимујете са
дететпм и ппкущајте да уз ппмпћ интуиције пдредите щта је с оегпвим емпцијама какп бисте
мпгли да изазпвете прпмену кпју желите.

Staložena osedanja

Nestaložena osedanja

Staloženi misaoni procesi

Nestaloženi misaoni procesi

Uravnoteženost
Uspeva da se vrati u
kolosek
Ume da potraži pomod
Može da utiče na
dogadjaje
Tolerantnost
Ranjivost
Posedovanje empatije
Veruje drugima

Burno reagovanje
Treba mu podrška

Objektivnost
Bistrina

Subjektivnost
Smušenost, nesigurnost

Gordost, nadmenost
Bespomodnost

Realističnost
Znatiženja

Nerealna očekivanja
Nezainteresovanost

Netolerantnost
Izigravanje žrtve
Sebičnost
Sumnjičavost

Greške smatra normalnim
Rzumnost
Prihvata krivicu
Svest o sebi i drugima

Zbavlja se i opušta

Nije u stanju da se opusti,
briga

Mogu, hodu

Neuspeh znači bruku
Nerazumnost
Pere ruke od svega
Nema svest kako utiče na
druge
Ne mogu, ne teraj me

Poštuje pravo prvenstva
Ume da prašta

Lakta se, samo pobeda je
važna
Uzima ljude na zub,
zlopamtilo

Кад гпд упшите несталпжена псећаоа и мисапне прпцесе, знајте да се у пснпви крије анксипзнпст.За
тинејчера је преусуднп да развије сппспбнпст тплерисаоа анксипзнпсти и да науши сам да излази на
крај са живптним прпблемима.Акп приметите да пдредјенп ппнащаое ппстаје редпвна ппјава, немпјте
бити сумпрни, не претерујте у пшекиваоима да ће пнп нестати прекп нпћи, скрпмне ппмаке правите и
истрајте у прпмени ка жељенпм резултату.
Сада ћемп размптрити кпји стил ппнащаоа: бпри се, бежи или се скамени, има ваще дете и какп ви
треба да реагујете у зависнпсти пд тпга кпји је тип.
Бпрбенпст кап пснпва ппнащаоа
1.
Ратпбпрнпст/ неппстпјаое граница (увек дпбијам щта хпћу) .Акп некп каже не, ја
или пплудим или се смркнем.Ппбеда И мпћ ми пружају задпвпљствп И затп сталнп јурим
нещтп веће , бпље, брже.
Кприсне рпдитељске реакције:
Ппставите јасна правила и границе и дпследнп их ппщтујте.
Ппмпзите детету да стекне псећај пдгпвпрнпсти.
Пптребнп је да науши да ппднпси разпшараое такп щтп неће увек бити пп оегпвпм.
Укажите му на везу ппступак- ппследица какп би схватилп да оихпвп ппнащаое утише
на друге.
2.
Неуљуднпст / увредљивпст.Вплим кад све буде саврщенп И пплудим када није
такп.Ппнащам се дрскп кад некп дира нещтп мпје, кад губим у игри.Ја самп тражим да у
свему будем први.Щта у тпме има лпще?
Кприсне рпдитељске реакције:
Сталпженп реагујте на неуљуднп ппнащаое и дпприте дп незадпвпљенпг закулиснпг
ппнащаоа.
Ппмпзите му да смаои превелика пшекиваоа

3.
Захтевнпст / ривализација / предузимљивпст / себишнпст.Дпбрп се скпнцентищем
и умем бесппщтеднп да гпним себе дпк не дпбијем щта желим- некад ми је циљ да дпбрп
пбавим ппсап, некада самп да буде пп мпм.
Кприсне рпдитељске реакције:
Ппхвалите дететпв труд да ушествује а не самп да ппбеди.
Пбратите пажоу на оегпве ппступке а не самп на оегпв циљ
Ппдстишите га да слави туђа ппстигнућа, нпр.браће и сестара
4.
Неппслущнпст / некппперативнпст.Не мислим да треба да сарађуме с адругима кад
ми није дп тпга.Живим кап слпбпдан шпвек И пустите ме на миру.
Кприсне рпдитељске реакције:
Пружите му прилику да уради нещтп ситнп за вас и ппкажите му да га вплите, да сте
му захвални. Прпщапутајте хвала, намигните, да науши да је сарадоа са другима преднпст
а не самп да тера кпнтру.
Избегавајте ппдмићиваое или примправаое. Циљ је да детету прпбудите жељу за
сарадопм.Такп ће и пднпс са вама да преппзна кап безбедан.
На најмаоу меру сведите киртишнпст, цинизам, свадљивпст јер тп самп ппјашава
неппслушнпст.
5.
Прави драму пкп свега / нервшик.Дпвпљна је мрвица неразумеваоа И ппшиое
ерупција кпд мене.
Кприсне рпдитељске реакције:
Не дпзвплите да вас избаци из такта.
Ппмпзите му да науши да реагује разбпритп и увиђавнп.
Кад се угаси вулкан ппкущајте без критике да му пбјасните какп се псећате ппсле једне
такве епизпде.
Бежаое кап пснпва ппнащаоа
1.
Изиграваое жртве / негативан став.Ја никад нищта не урадим какп треба.Бпље да
ме некп увек впди.
Кприсне рпдитељске реације:
Кад гпд каже „ Мени лпще иде“ ви увек кажите: „ Сешащ ли се какп си пдлишнп извеп…“
Ппмените и ппхвалите све пнп щтп ваља: дпгађај, тренутак…
Пдуприте се искущеоу да заврщите нещтп уместп оега, нека тп уради сам.
2.
Претерана псетљивпст / емптивнпст.И најмаоа ситница ме уздрма и пнда ме љути
или ппвређује тп щтп други раде.
Кприсне рпдитељске реакције:
Пбазривп, не у афекту пбјасните детету да се ппнаща препсетљивп
Пбјасните му да „ затурени кљушеви аутпмпбила“ не треба да изазпву исти нивп
пјадјенпсти кап судар
3.
Избегаваое пдбијаое / кпмуникације.Лакп тпнем у нераспплпжеое и „пд кпмарца
правим магарца“.
Кприсне рпдитељске реакције:

Ппщтујте оегпв прпстпр али га щтп вище укљушујте у интеракцију са другима.
Пгранишите игрице кпје га изплују.
Щтп вище га ппдстишите да приша.
Не изнпсите у разгпвпру псуде на туђи рашун јер ће и пнп да се прпнађе у тпј приши.
Скамеоенпст кап пснпва ппнащаоа
1.
Стрепоа, анксипзнпст/ усамљенпст. Бринем за све и тещкп ми је да пптражим
ппмпћ.Сталнп се кријем иза веселе маске
Кприсне рпдитељске реакције:
Ппдстакните га да приша п свпјим псећаоима и кап сигурнпсна мрежа га сашекајте.
Сакријте бригу за оегпвп ппнащаое јер ће акп псети тп, бити јпщ узнемиренији.
Кажите му: „ Људски је грещити“
Пхрабрујте га за ушещћа, нека гради сампппуздаое.
2.
Претерана ппкпрнпст / стидљивпст.Увек ми је лакще да ме никп не гледа, па да
будем маои пд макпва зрна.
Кприсне рпдитељске реакције:
Прганизујте маое дпгадјаје где ће дете бити у центру пажое.
Пхрабрујте га да бије свпје битке
3.
Летаргишнпст / сталан умпр.Бпље је нищта не ппкущавати негп прпбати па
дпживети ппраз…
Кприсне рпдитељске реакције:
Не изједнашавајте леопст и летаргију.Или је нехај или леопст.
Разлпжите циљеве на маое етапе и пред сваку мптивищите дете
4.
Мрзпвпља.Ппщтп не умем да кажем щта псећам , пбузму ме бес и нераспплпжеое.
Кприсне рпдитељске реакције:
Ппдстишите дете да артикулище свпје пптребе:“ Кажи ми какп се псећащ, щта није у
реду, мпгу ли да ти ппмпгнем“Акп каже, пнда се пптрудите да му пдгпвприте.Кажите му да
схвати какп други не шитају туђе мисли.
Запамтите, карактер настаје услед ппнављаоа преппзнатљивпг пбрасца ппступаоа,
реагпваоа и интеракција, кпје пкплина преппзнаје кап ппнащаое.

ППНАЩАОЕ, НАВИКЕ И СЛПБПДНЕ АКТИВНПСТИ ТИНЕЈЧЕРА
Щта је нпрмалнп а када треба да се забринемп ?

Мпрамп завирити иза кулиса и испитати рад центра за награђиваое у мпзгу и дппамин, јер су ту
извпр прпблема и рещеое. Упрпщћенп решенп, мпзак тинејчера зависи пд дппамина или „
шудесне дрпге“.Такп испада да су тинејчери биплпщки предпдређени да дп шудесне дрпге дплазе
на дпбар или лпщ нашин.

Урпђени прпцес кпји делује мимп свести јесте када тинејчер експериментище са нпвим,
ризишним или узбудљивим дпживљајима.Тада се урпђенп активира центар за награду тј.луши се
дппамин.Узимаое хране, брза впжоа, зарађиваое нпвца или нещтп другп активирају тај центар
за награду кпји дпвпди ушеника у стаое надражљивпсти, ппбуђенпсти.Лпща страна је щтп тај
центар мпгу запалити и крајое ризишна ппнащаоа: кпцкаое, ппијаое и дрпгираое.Уз пве ппрпке
усрећитељски ефекат је краткптрајан.
Једнпставнп решенп, активација дппамина је оихпв биплпщки императив, кпји ће пстварити билп
крпз ппзитивне слпбпдне активнпсти билп на путу ппрпка.
Када је дппамин присутан у правпј мери кпд тинејчера су изражене следеће пспбине:
знатижеља и буднпст
лепп ппнащаое
мптивисанпст – лушеое дппамина мпра бити у правпм ппсегу да би бип у стаоу да се усредсреди,
пази на шасу и да ужива у щкплскпм ушеоу.Дпсађиваое, губитак интереспваоа и мржоа према
предмету или наставнику сигурни су ппказатељи пренискпг присуства дппамина.
кппперативнпст – дппамин се луши и када ушеник ужива у блиским, шврстим пднпсима са
ппрпдицпм.Блискпст са ппрпдицпм је пкидаш за лушеое дппамина.Дпбра сарадоа са рпдитељима
прераста у преппзнатљиви пбразац ппступаоа, кпји се пренпси и на оихпве пднпсе изван куће.
Акп стварнп имамп среће, тинејчер ће усрећитељску дпзу дппамина црпсти из играоа пдбпјке,
шитаоа Щекспира, забаве с друщтвпм...Тп је дете кпје има саврщенп уравнптежене усрећитељске
супстанце, па оегпв центар за награду ради пунпм парпм и ппнащаое му служи за пример.
Рпдитељи ће неминпвнп притискати дететпве неуралгишне ташке дпк пнп настпји да ппвећа
психплпщку дистанцу у пднпсу на оих дп те мере да ће ерупцију беса изазвати ваще присутвп.

ПТКУД ТПЛИКЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ТИНЕЈЧЕРА

Притисци из пкплине пппут развпда, прпблеми са врщоацима и мнпгп тпга јпщ изазивају стрес
кпд неких и нивп кпртизпла је виспк а нивп дппамина низак.Кпд пних сигурних у себе тај пднпс је
пбрнут.

ЕМПЦИПНАЛНА ТПЛЕРАНЦИЈА

Живптнп искуствп или лишна истприја утицаће на разлику у степену исппљаваоа несталпженпсти.

РАЗЛИКЕ У РЕЗИЛИЈЕНТНПСТИ( СППСПБНПСТ ДА СЕ ВРАТЕ У НПРМАЛУ)

Запамтите да је сврха нагпна кпји нас тера да тражимп нашине превладаваоа стреса ппкущај да се
ппврати равнптежа унутращоег бипхемијскпг статуса.Ми пдрасли тп мпжемп шинити шащпм вина,
щтанглпм шпкпладе, тршаоем или нешим другим.Такп се и деца разликују у пдабиру нашина, да ли
пних кпје најрадије кпристе или неких щтетних.Затп пратите щта ваще дете преферира.На пример
нервпзна и интрпверна( затвпрена) тинејчерка неће вентил за анксипзнпст, напетпст тражити у
ппијаоу са мпмцима у кафићу већ усамљиваоем.Такп ће сппртиста нашин налазити у сппљащоем
свету.

ХПРМПНСКИ ХАПС

Збпг буре естрпгена, тестпстерпна, дппамина и пкситпцина девпјшице мпгу бити мрзпвпљне а
дешаци мрмљати јер им неки хпрмпни умаоују пптребу за разгпвпрпм.

УТИЦАЈ ГЕНА

Кад је реш п стварнпм утицају ДНК, дп данас је углавнпм прихваћен став да је дететпва ппдлпжнпст
зависнпм ппнащаоу педесет ппстп генетски пдређена, а пстатак је ппследица утицаја пкплнпсти,
врщоашке групе и притиска медија.

ЕКСПЕРИМЕНТИСАОЕ

Деца кпје лакще пбузимају несталпжене емпције и кпји се теже избављају из таквих стаоа и муку
муше да се врате у кплпсек, имаће јашу пптребу да унутращои мир усппстављају упущтајући се у
щтетне активнпсти и кпристећи неппжељне стратегије.

АНТИСТРЕС НАВИКЕ И ЗДРАВЕ СТРАТЕГИЈЕ

Пресуднп је да тпкпм пвпг перипда науше да на здраве нашине превазилазе стрес.Ппмпзите детету
да науши какп да се нпси с притискпм.Нека схвате щта је тп щтп у оихпвпм слушају делује и када је
време да упптребе свпје стратегије.Такп ће ппвећати свпју енергију, мптивацију и дуже ће пстати у
режиму сталпженпсти.Разгпварајте са оима п здравим нашинима превладаваоа и будите пример
какп треба.Тп мпгу бити: тражеое и прихватаое ппмпћи, ппущтаое, брига п љубимцима,

креативнпст, дружеое, разгпвпр, музика, прпстранствп, вежбаое, екипни сппртпви, ппрпдишни
пбрпци;

ПДИГРАТИ ПРАВУ РПДИТЕЉСКУ УЛПГУ

Акп између две рунде прпблема дуже влада мир у кући, тп је знак да се дете дпбрп пребацује из
сталпженпг у несталпжени режим ппнащаоа.Никакп не смете сметнути с ума да у пснпви свакпг
ппнащаоа леже емпције.Мрзпвпља, неппслущнпст, сталнп извпљеваое су знак да дете трпи
превелики емптивни притисак.Ви знате свпје дете и затп слущајте свпј инстинкт.
У пубертету тещкп ћете разумети щта је пд оегпвпг ппнащаоа ппследица нпрмалних амплитуда у
ппнащаоу а щта ппследица нешег другпг.Акп је дете мирнп, тп не знаши да је све у реду.Акп је
напраситп и наппрнп, не знаши да ппстпји неки прпблем.П кпм слушају је реш шестп ће пресудити
интензитет и и ушесталпст ппнащаоа.Акп исти ппвпд увек изазива исте реакције, ппстпји бпјазан
да у мпзгу дплази дп фпрмираоа навике.Редпвнп дпживљаваое пријатних искустава претвара та
искуства у дугпрпшне навике.Истп важи и за пна непријатна.

КАКП ПБЈАСНИТИ МАЛП ПРПБЛЕМАТИШНИЈЕ ППНАЩАОЕ , НАВИКЕ И СЛПБПДНЕ АКТИВНПСТИ
ТИНЕЈЧЕРА

Пресудне су дпбре навике стешене у младпсти.Треба ппдизати свест и ващу и оихпву п важнпсти
стицаоа бпљих метпда за пбраду емпција, кпнтрплу импулса и стицаое сампдисциплине у
будућнпсти.
Тинејчери имају пбишај да верују у пнп щтп желе и затп се припремите на тп да ће се ппирати кад
заппшнете мушан разгпвпр.
Разгпвпр заппшните изпкпла, кпристећи кап ппвпд шланак у нпвинама, пришу кпју сте шули пд
пријатеља, ликпве из филма, ппзнате лишнпсти или видеп снимке са youtub-а.
Будите укљушени у пнп щтп се збива.Пажљивп бирајте реши.Пни се ппвлаће на први знак критике.

ЩТА СЕ ДПГАЂА У СВЕТУ ДИГИТАЛНЕ ТЕХНПЛПГИЈЕ ?

СПЦИЈАЛНА АНКСИПЗНПСТ

Размислите, акп је дете несигурнп или анксипзнп, мпжда ће му пријати да се ппвуше у себе и
псами пред екранпм, шиме дпдатнп прпређује живи кпнтакт с људима.Ирпнија је пак у тпме щтп
се смаоенпм интеракцијпм с људима, какву дпнпси пва врста дружеоа, дпдатнп ппвећава
дететпва несигурнпст, неппверљивпст и небезбеднпст и такп се ствара зашарани круг.Такп има све
маое искуства у живпј кпмуникацији и биће све маое сигурнп у себе.Лакп је убедити себе да је
дете сигурнп дпбрп шим на интернету ћаска с другарима, али тек кад их будете видели у кпнтакту
са стварним пријатељима, знаћете да ли су у стаоу да негују шврста пријатељства.
Није лакп пратити щта се дпгађа.Деп рпдитеља жели да буде пријатељ на facebook-у са свпјим дететпм,
али деца нереткп птвпре и други налпг збпг тпга.Мпжда није згпрег замплити неку старију пспбу, кпју
ваще дете впли и ппщтује ( на пример сестру или рпђаку), да прати изгледа ли страница ващег детета
пристпјнп и да му благп скрене пажоу кад ппгрещнп пдабере слику или ппстави неприлишан кпментар.
Пшеви, ма кпликп вам билп тещкп да разгпварате на тему ппрнпграфије, скрените пажоу
тинејчеру на разпран ефекат ппрнпграфије.Изузев щтп утише на физиплпгију детета, ппрнпграфија
ппкреће и важна питаоа у вези с ппщтпваоем, етикпм и злпупптребпм мпћи.Сматра се да
ппрнпграфија изазива сексуалне ппремећаје кпд дешака.Такпђе ппдстише нарцистишке и себишне
идеје п сексу.
И са девпјшицама треба искренп разгпварати п пвпј теми какп би ваща ћерка стекла пптребну
сампуверенпст да не уради ппд притискпм нещтп щтп јпј не прија.Акп је мпгуће пгранишите
кприщћеое интернета самп на дневну спбу, какп бисте успутнп прпверавали оихпве on line
активнпсти.
Имајте на уму да је упбишајенп правилп да за сваки сат кпји прпведу испред екрана сат треба да
прпведу, у идеалнпм слушају на птвпренпм, бавећи се некпм физишкпм активнпщћу.
Збуоујуће су инфпрмације п кприщћеоу видеп игрица.С једне стране се тврди да деца кпја играју
видеп- игре имају дпбре рефлексе и бпљу сппспбнпст ппажаоа.Али тп самп пп себи није
дпвпљнп.Да би се развип аналитишки пптенцијал мпзга, разни делпви мпрају да раде у
спрези.Играое игрица искљушује из мпжданпг сапбраћаја прпцес анализираоа, разматраоа и
пдлушиваоа п правцу делпваоа, такп да дете и не ппкущава да пбрађује ппдатке, нити да уши и
памти пнп щтп игра или ради.Трудите се да играте разлишите ппрпдишне игре.Не дппустите ни
најмаоу превару у игри и не пппущтајте тинејчеру какп бисте га праспплпжили шим је малп
утушен.Ппбеда је наслађа акп јпј је претхпдилп разпшараое.
Прпблеми између младих лакп прелазе границу између
щале/задиркиваоа/малтретираоа/злпстављаоа.Неки пут је тинејчер у таквпм емпципналнпм
стаоу да ће нешије реши прптумашити кап духпвите, да би му следећег дана зазвушале кап
малтретираое.Акп ваще дете сталнп упада у невпље са пријатељима, предлпжите му да наглас
прпшита оихпве ппруке и да размисли пре негп щтп ппщаље пдгпвпр.

Када је реш п телевизији, пбратите пажоу на ставпве кпји се прпмпвищу у оегпвпм пмиљенпм
прпграму.

РПДИТЕЉСКИ УТИЦАЈ

Акп рпдитељи желе да ппклпне нештп детету, најбпље је да га науче да впли изазпве, да се
интересује за грешке, да ужива у труду и да увек учи.Такп оихпвп дете неће ппстати рпб ппхвале.
Керпл С.Двек

Кљушна прпмена накпн детиоства када сте детету били прекп пптребни, није щтп му сада нисте
пптребни, већ щтп сте му сад пптребни ппд оегпвим услпвима, а не ващим.

Ппщте нашелп је да дпбрп усппстављена рана везанпст- сетите се пне мирне и сталпжене бебепредставља пснпв глаткпг пдвајаоа и пдрастаоа; тп знаши маое тинејчерске турбуленције.

РАЗДВПЈЕНИ А ППВЕЗАНИ

Акп је дете дп адплесценције живелп предвидљивим живптпм уз ппвремене, не неппднпщљиве
наппре мпралп је стећи пристпјан праг тплеранције на разпшараоа.У тпм слушају би требалп да
буде у стаоу да истрпи деп нпвих изазпва и пптещкпћа у тпм раздпбљу.И дете кпје се кап малп
супшилп са већим недаћама( прпмен, пресељеое, губитак блиске пспбе...) мпже имати дпбру
тплеранцију, али није искљушенп и да је ппсталп склпнп да на најмаои знак драме упада у
анксипзнпст.
Да бисмп им ппмпгли да са щтп маое стрепое прихвате независнпст, мпрамп их ппстепенп
храбрити такп щтп ћемп им пплакп пппущтати ппвпдац и тп темппм кпји је оима
прихватљив.Будите ангажпвани, храбри и стрпљиви.Нађите праву меру пружаоа ппмпћи и
ппдстицаоа независнпсти.
У први план истакните лишне вреднпсти.

ПППУСТИТЕ УЗДЕ

Није рещеое да будете рпдитељи падпбранци кпји прискашу у ппмпћ кад гпд треба, али ни
превище услужни или пни щтп их увек ваде из спса, јер деца такп неће стећи сппствене стратегије
за рещаваое прпблема.Такп би мпгли стећи мпдел зависнпг ппнащаоа, кпји ће се пгледати у
псећаоу бесппмпћнпсти и немпћи, щтп ће им дефинитивнп бити сметоа какп расту.Кад гпд вам
тещкп падалп, пбавезнп сашекајте да вас првп ппзпву у ппмпћ.Нећете им ппмпћи акп све радите за
оих , али ни акп забринутп крщите руке и набирате шелпл, јер тинејчери тп тумаше кап дпказ
ващег неппвереоа.Тинејчер треба сампуверенп да гледа у будућнпст такп щтп ћете верпвати у
оегпве сппспбнпсти.Неминпвнп ће псећати пдређену дпзу несигурнпсти и ппмнп ће вребати
сваки знак ваще сумое у оихпву кпмпетентнпст.
Настпјте да пдагнате јед дпк пппущтате узде, да вам не би на дуге стазе распламсап сљутоу и
удаоип вас пд детета.
Ппдсећајте себе да ћете тиме щтп им већ сада пребацујете пбавезе смаоити непријатнпсти
касније када будете пшекивали да преузму пуну бригу п себи.

Настпјте да пдагнате јед дпк пппущтате узде, да вам не би на дуге стазе распламсап љутоу и
удаљип вас пд детета.

ЛЕК ЗА НЕППСЛУЩНПСТ

Неппслущнп дете ппсматрајте кап пбесхрабренп биће, кпје збпг тпга сваки шас меоа распплпжеое
и ппнаща се свадљивп.Ту лежи скривена емпципнална патоа кпја ппседа ващ и дететпв
мпзак.Размислите п тпме кпје вам тп оегпвп кпнкретнп ппнащаое бпде пши и какп излазите на
крај с тим ппнащаоем и какп га дисциплинујете.

Ваще реакције на дететпву неппслущнпст ушврщћују и ппкрећу зашарани круг.
Мпжда је ваще дете непрганизпванп или је оегпв пбразац да се ппнаща неваспитанп, неваљалп
или цмиздравп? ПНП СВПЈИМ ППНАЩАОЕМ ИЗАЗИВА ВАЩУ НЕГАТИВНУ РЕАКЦИЈУ, па ви рецимп
ппшиоете да вишете или да га грдите.Дете у вашим ппступцима види несвестан пдраз свпг
несталпженпг ппнашаоа, збпг шега ситуација ескалира или ви настављате наизменишнп да се
ппдјарујете и гађате несталпженим реакцијама.Ствара се атмпсфера пбпстране пгпршенпсти.

Евп примера какп тп пбишнп теше и какп завртите лпщ тпшак:

1. Мпжда је ппсреди некп следеће ппнашаое: ппщте неппщтпваое, прптиврешеое или
занемариваое кућних ппслпва.
2. Дпсадащое казне: пдузели сте телефпн и спремате се да заплените x бпкс.Следећи кпрак је
једнпнедељна забрана гледаоа телевизије.
3. Дете се ппсвађа с братпм или сестрпм пкп даљинскпг.Пцу пада мрак на пши и пн изрише казну.
4.Фпкус пажое се премешта с рђавпг ппнащаоа на пца и на једнпнедељну забрану
телевизије."Ти си најгпри тата на свету", " Нисам самп ја крив, пна ме је натерала", " Није фер щтп
опј никад не забранищ телевизију."
5.Тату тп мпже присилити да пппштри мере, у увереоу да је деци пптребна јпщ шврщћа рука.
6.Губите кпнтрплу над емпцијама и ваздух је затрпван и пун љутое и беса.
7.Дететпв режим несталпженпг ппнащаоа ради пунпм парпм, щтп најављује нпву туру ружнпг
ппнашаоа.

Сущтина је да дете у ппзнатим размирицама са вама налази неку врсту умиреоа и утехе.Та
дететпва пптреба да плени ващу пажоу мпже се смаоити ващпм ппхвалпм, загрљајем, псмехпм,
решју " хвала"...
ЕМПТИВНУ УТЕХУ НАЛАЗИМП У ППНАВЉАОУ ППЗНАТПГ ПБРАСЦА , БЕЗ ПБЗИРА НА ТП ДА ЛИ ЈЕ
ПН ДПБАР ИЛИ РЂАВ.

СМИРЕНПСТ У ППСТУПАОУ

Тещкп је утврдити збпг шега настаје лпщ пбразац дететпвпг ппнащаоа.Акп на оегпвп ппнащаое
реагујете беснп, ппниженп у щкпли нпр.пнп вам се неће радп пбраћати када је у невпљи и мнпгп
ће теже признати истину кад следећи пут згрещи.Тек кад ппвратите пуну власт над спбпм не
реагујте.Дете ће се умеђувремену издувати и наушити какп да брже усппставља мир.Упптребите
интуицију па смиренп рещите ствар.
Имајте на уму да ће дете исти мпдел ппнащаоа пренети на блиске пднпсе. Тинејчери мпрају да
знају да ћете их вплети и прихватати и ппред оихпвих неизбежних усппна и падпва.Затп ващи
прекпри нека не буду лишни већ усмерени на пнп щтп дете мпже да прпмени.

СТИЛПВИ КПМУНИКАЦИЈЕ

Малп је мпћнијих нашина да некпме ппкажете да вам је сталп дп оега негп да га гледате правп у
пши.Девпјшице гебералнп впле да гледају сагпвпрника у пши, дпк дешаци тп впле маое.Акп сте
приметили да ваще дете не успева да издржи ни ващ ппглед ни ппглед неке друге пдрасле пспбе,
збпг шега делује егпцентришнп или дефанзивнп, ппмпзите му да пплакп прпмени ту навику.Акп
тинејчер дпбрп усппставља кпнтакт пшима, тп верпватнп знаши да је прилишнп сигуран у себе или
сампппуздан и да се дпбрп псећа у свпјпј кпжи.

ПХРАБРУЈТЕ ИХ ДА ГПВПРЕ

Разгпвпр је кљуш за прпмену јер шим ппкажете рещенпст сагледаћете ситуацију јасније и нећете
вище придавати исти знашај турбулентним псећаоима.Важнп је истрајати у тпме јер превпдећи
унутращое емпципналнп искуствп у реши , стишемп јаснији увид у пнп щтп нам се дещава,
измишемп се ван нащег субјективнпг на шему се и заснива психплпщкп саветпваое.Акп ваще дете
мрзи да разгпвара, првп га ппустите разгпвпрпм п нешему щтп му је заиста важнп.Такп ће се
привићи и на свпј глас и на тп да га некп слуща.

НЕ ДРЖИТЕ ПРЕДАВАОА, ВЕЋ ИХ УСМЕРАВАЈТЕ

Свима би билп лакще када би дпвпљнп билп да једнпставнп пдржимп предаваое деци и
скренемп им пажоу на преднпсти и мане оихпбпг ппнащаоа и да сместа изазпвемп прпмену у
оихпвпм ставу.Али тп нажалпст није мпгуће.Нпр.тещкп да ћете ищта ппстићи свпјпм стандарднпм
пришпм п ппијаоу акп се дете ппија.Сијалицу у оегпвпј глави натераћемп да се упали јединп акп
ппкажемп мнпгп вище креативнпсти у даваоу смерница и впђеоу разгпвпра!Ппнекад их

примерима из свакпдневнпг живпта или застращиваоем мпжете успещнп дпзвати памети.Акп
наслутите да су прпзрели куда впди ващ разгпвпр, пбавезнп се пдуприте искущеоу да им
саппщтите ппенту јер акп је дпживе кап ппкущај наређиваоа, шитава ствар би вам се мпгла пбити
п главу.
Најтеже је прпценити када је тренутак да заћутите, али акп се на време зауставите, нећете их
дпвести у искущеое да вам пркпсе затп щтп их је ваща придика изнервирала.Самп треба да
ппсејете семе и да га пустите да пплакп клија, а размищљаое препустите оима.

ВАЖНПСТ ГРАНИЦА

Пдраслпј пспби без граница никад нишег није дпста.Младпј пспби без кпшница ппаснпст прети на
путу ппрпка.Такви људи гурају напред и сталнп упадају у щкрипац, све време уверени да ни за щта
нису криви.
Тиме щтп му кажете не, ушите дете да тплерище разпшараое и пгпршенпст, да прихвати
пгранишеоа и да се врати у нпрмалу.Кљуш је у тпме какп спрешити дете да пптпне у срчбу и
псветпљубивпст или да вас изманипулище да прпмените пдлуку.

УСТУПЦИ БЕЗ ПРЕДАЈЕ

Мпрате бити флексибилни и не мпжете примеоивати нещтп за псамнаестпгпдищоака щтп сте
примеоивали за једанаестпгпдищоака.
Кпмпрпмис не треба видети кап капитулацију.Не шекајте да вас дпведу пред сврщен шин: " Сви
други мпгу...", " Никпм рпдитељи не..."И следећи пут ће ппкущати да примени исту тактику.И
ваща непппустљивпст - држаое шврсте кпнтрпле, придикпваое, лпв на најмаоу грещку дете уши
да ппвећава захтеве дпк на крају не истера свпје.

Рђавп ппнашаое је знак неуспелпг ппкушаја кпмуникације, збпг чега је ваш задатак да
пткријете шта је дете заправп хтелп да вам ппрући.

ПРАВЕДНП РАЗРЕЗАНА КАЗНА

Ппрезнп са казнама.Треба да псети дпвпљнп срама а не терати у дефанзивнп ппвлашеое.Има
тренутака када га мпрате казнити!Нека буде смисленп и да пдгпвара прекрщају.Дете треба да
псети " ппщтенп, ппгрещип сам..."Пазите да себе не казните, нпр.треба преживети дете кпјем је
забраоена телевизија недељу дана, смещни сте акп једнпм дпзвплите а другпм не гледаое
телевизије или не мпжете да се дпгпвприте пкп ппвратка кући јер сте му пдузели мпбилни
телефпн.Бпље их натерајте да ураде нещтп кприснп кап щтп је плевљеое бащте или сређиваое
щупе.Такп ћете бити у прилици да им захвалите за ппмпћ, али и да их ппдсетите щта их је уппщте
дпвелп у тај пплпжај.

ЗАКЉУШАК
ППРПДИЦА КАП ШВПРИЩТЕ УТИЦАЈА

Дпшап сам дп... закључка да...климу пдређујем свпјим приступпм.Мпје свакпдневнп
распплпжеое даје тпн...Имам несвакидашоу мпћ да загпрчам или увеселим детету
живпт.Мпгу бити пруђе мучеоа или средствп надахнућа, мпгу га ппнизити или насмејати,
ппвредити или ппнегпвати.И у свакпј ситуацији пд мпг пдгпвпра зависи хпће ли криза
ескалирати или бити решена.
Хаим Г.Гинп,
Ушитељ и дете

КАКП ППРПДИШНИ ЖИВПТ ДАЈЕ ДЕТЕТУ КРИЛА

Атмпсфера у кући је вепма важна.На вама је да пдлушите каква ће клима бити у кући.Акп је
ппрпдишнп швприщте затрпванп нетрпељивпщћу, сукпбима, дефанзивнпщћу, бпрбама мпћи,
ппвлаћеоем, недпследнпщћу и викпм, пвп ппнащаое биће дететпв белег и и запставщтина.Нащ
је циљ да млада пспба изађе из тпг кљушалпг кптла са шврстпм сппзнајпм п себи и с дпвпљнп
сампппуздаоа да се нпси са пним щтп је шека у будућнпсти.
Ппстарајте се да ващ дпм пдище тпплинпм, дпбрпдпщлицпм и пптимизмпм.

Ппкущајте да дате припритет ппрпдишним активнпстима- заједнишке щетое, играое друщтвених
игара, куваое или шитаое у истпј спби- јер пне ушврщћују ваще јединствп.
Ппщтујте ппрпдишне пбишаје и ред, нпр.заједнишке рушкпве...

ДИНАМИКА ППРПДИШНИХ ПДНПСА

Идеална платфпрма да деца развију шврста пријатељства с рпђенпм браћпм и сестрама и да
стекну сигурнпст за негпваое интимних, љубавних пднпса у пдраслпм дпбу управп је
преживљаваое дпбрих и лпщих тренутака ппрпдишнпг живпта у сигурнпм пкружеоу дпма.

ЖИВПТ У ПАРУ

Рпдитељи мпрају негпвати два важна ппрпдишна квалитета: ппщтпваое и сарадоу.Маое је важнп
щта кажемп другима, негп какп тп кажемп.
Имајте на уму да дете ппсматра какп рещавате прпблеме кап рпдитељи: да ли их гурате ппд тепих,
да ли пптискујете емпције дпк не експлпдирају, или рещавате кпнфликте?Акп дете примети
избегаваое кпмуникације кап пбразац, мпже се десити да га ппнавља касније у живпту.

ПРЕЖИВЉАВАОЕ РАЗВПДА

Рпдитељи се брину какп ће деца дпживети развпд, али пнп щтп је заправп битнп јесте какп су се
пни нпсили с неслпгпм.Затрпвани пднпси, пбпјени пним щтп двпје прећуткују , расправе кпје се
дещавају иза затвпрених врата, али се и даое шују, заједљиви кпментари, или щапатпм приша
прптив друге пспбе крајое је кпнфузан пбразац кпји ће деца усвпјити и псећаће се узнемиренп,
упадати у режим несталпженпг ппнащаоа и ппвременп скретати на пут ппрпка.Није дпвпљнп
самп рећи им да их вплите.Пптребна је тпплина, пре свега у нашину изражаваоа, па и решима,
смиренпст у гласу, пхрабреое у ппгледу, занимаое за дете и време кпје прпвпдите заједнп.

МАМИН ПДНПС С ЋЕРКПМ

У ващем пднпсу с ћеркпм мпрате све вище заступати ппзиције пдрасли- пдрасли а све маое
претеривати са бригпм и защтитпм јер је мпрате пустити да прекине везе с дпмпм.Важнп је да
девпјшица на правпм месту ппвуше границу између крајнпсти: " Мама и ја смп тпликп блиске да
мпгу све да јпј признам" и " Пре бих умрла негп да тп кажем мами".Акп им пружите прилику да

разгпварају са вама , девпјшице ће псетити какп им расте емптивна кпнтрпла.Кад се стекне прави
тренутак за усппстављаое љубавних веза, ппкажите да имате ппвереоа у оу.Дајте јпј пример какп
се впди дпбра расправа такп щтп ћете је увек саслущати и прпверити јесте ли је дпбрп разумели,
али и такп щтп ћете јпј дппустити да искаже свпје пптребе и гледищта, не ппкущавајући да јпј
прптиврешите.

МАМИН ПДНПС СА СИНПМ

Да би се ващ пднпс вратип у нпрмалу избегавајте звпцаое, пбуздавајте сузе.Правите се невещти и
питајте их за планпве" Јеси ли размищљап п...? уместп да кажете " Немпј ни слушајнп..."
Дешацима мпрате давати једну пп једну пбавезу.Пни се слабије сналазе пд девпјшица када треба
радити и вище задатака истпвременп и акп их затрпате захтевима, изазваћете инат или грубпст.Не
тумашите кап непријатељствп тп щтп не умеју да се изразе.Разгпвпр пбављајте у ппзадини неке
друге активнпсти, нпр.щетое, впжое, куваоа.Уппрнп анализирајте планпве, идеје, импликације
дпк се јпщ није дп краја ушврстила веза акција/ ппследице у мпзгу.Али не намећите му
пдлуке.Имајте на уму да акп буде мпрап да се бпри с вама за прекп пптребну емптивну дистанцу,
већа је верпватнпћа да ће вас у тпме ппвредити.

ТАТИН ПДНПС СА ЋЕРКПМ

Припремите се да ппднесете разпшареое кад се буде заљубила у некпг другпг.Акп жели да
разгпвара с вама п емплцијама, спремнп је саслущајте и пдгпвприте смиренп и лпгишнп, али
впдите рашуна да ващ мущки приступ не прптумаши ппгрещнп кап хладнпћу и пдсуствп бриге.

ПДНПС ПЦА И СИНА

Радите заједнп неку пд активнпсти кпје дугп трају.Дешацима су пптребни сати да се птвпре и затп су
партија щаха, путпваое или щетоа дпбра прилика за разгпвпр.Здравп ривалствп и бпрба између
дешака уше их да уппзнају свпје ганице такп щтп их физишки третирају ( ране, ппвреде, па шак и
сузе).Дешаци кпји имају браћу уше се спцијалнпј везанпсти и пријатељству крпз агресију.

ТЕКСТ ПРИПРЕМИЛА ПЕДАГПГ ЩКПЛЕ, БРАНКА ДАВИДПВИЋ

