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RODITELJSTVO DANAS

• ubrzani tempo života → roditelji 

sve manje vremena provode s 

djecom i djeca su prepuštena 

sama sebi

• loše gospodarske okolnosti –

siromaštvo i nezaposlenost



“stati na loptu”, osvijestiti situaciju i pokušati je 
poboljšati

• Brojni izazovi modernih obitelji



RODITELJSKE DILEME

• Činim li sve kako treba?

• Kako odgajati dijete?

• Što mu dopustiti/zabraniti?

• Što kupiti?

• Hoću li ga razmaziti?

• Treba li se znati izboriti za sebe i kako?

• Smije li dijete biti tužno, ljuto …?

• Koje vrijednosti usaditi djetetu u današnjim 
okolnostima?

• Što, u stvari, dijete treba?



POTREBE DJETETA

• Biološke / fiziološke

• Psihološke

bliskost – povjerenje – sigurnost

(biti dostupan kad god je potrebno)



ODNOS 
RODITELJ - DIJETE

• Uloga roditelja nije 

“stalno vraćati osmijeh na lice djetetu”

• Učiti o osjećajima – prepoznavanje kod sebe i 
drugih

• Osjećaji se trebaju izražavati – na prikladan način

• Zainteresiranost za djetetove osjećaje, misli, 
interese, osluškivati potrebe…



LJUBAV

“HRANA ZA SRCE I DUŠU”
• Svako dijete treba 

osjetiti:
• da je voljeno i željeno
• da nekome znači 

neizmjerno puno
• da je ljudima stalo do 

toga što mu se događa
• iskazivati ljubav ne znači 

razmaziti



SIGURNOST

• Svako dijete treba 
znati:

• da je dom sigurno 
mjesto

• da su roditelji uvijek 
tu kada dođu krize

• da postoji mjesto 
gdje spada i pripada



NAKLONOST

Svako dijete treba 
vjerovati:

• da se sviđa baš takav 
kakav je

• da se dopada uvijek, 
bezuvjetno

• da je uvijek 
prihvaćeno, pa i kad 
mu se ne odobrava



KONTROLA

Svako dijete treba znati:

• da postoje granice što 
mu je dopušteno

• da se mora držati tih 
granica

• da mu nije dopušteno 
povrijediti sebe ili druge 
ako je ljutito



VOĐENJE

Svako dijete treba 
imati:

- prijateljsku pomoć u 
vođenju kako se 
ponašati

- odraslog koji mu 
svojim primjerom 
pokazuje kako se 
nositi s drugima



NEOVISNOST

Svako dijete treba znati:

• da će biti ohrabreno u 
pokušajima novih stvari

• da će biti podržano u 
naporima odrastanja

• treba imati povjerenja u 
svoje sposobnosti kako 
bi bilo samoodgovorno



ZAŠTITA

Svako dijete treba 
osjetiti:

• da će ga čuvati od 
povređivanja

• da će netko biti uz njega 
kad se suoči s 
nepoznatim i 
zastrašujućim 
situacijama



VJERA

Svako dijete treba imati:

• skup moralnih 
standarda po kojima će 
živjeti

• vjeru u humane 
vrijednosti kao što su 
ljubaznost, hrabrost, 
poštenje, pravda...



ŠTO SVAKI RODITELJ TREBA!

• Podršku u savladavanju stresa

• Vrijeme provedeno s djecom

• Vrijeme za brigu o sebi i vlastitim 

potrebama (intimnost, druženje, rekreacija)

• Društvenu potporu u skrbi za djecu radi 
lakšeg usklađivanja obiteljskog i 
profesionalnog života



RODITELJI SU PRVI MODELI 
ZA UČENJE



Pozorno slušajte
sve što vam dijete želi reći.
Ako danas nerado slušate 

o malim stvarima,
kad odraste prešutjet će vam velike.

Jer za njega su to
uvijek velike stvari.


