
Мали савети за родитеље  
 

 

Родитељи не греше у томе што:  
 

1. Воле и брину о својој деци и труде се да их разумеју,  
 

2. Воле да знају са ким се друже њихова деца,  
 

3. Интересује их како деца проводе време у школи и ван ње,  
 

4. Хоће да их науче свим паметним стварима које сами знају  
 

5. Знају да децу не треба штитити од проблема, него им треба помоћи да науче како 

да их решавају,  
 

6. Знају кад су деци потребни, а кад нису.  

 

 

Родитељске грешке:  
 

1. Верују да су деца довољно одрасла и самостална чим напуне 14, 15 или 16 

година;  
 

2. Не разговарају са својом децом и не знају шта им је важно, шта их радује, а шта 

их чини тужним и малодушним;  
 

3. Не дају довољно информација о болестима зависности и преурањеним сексуалним 

односима, мисле да ће то урадити школа и друштво;  
 

4. Заузети су својим пословима;  
 

5. Избегавају суочавање са проблемима које имају са децом;  
 

6. Недовољно времена проводе са децом;  
 

7. Стиде се да имају проблема са децом и да не умеју да их реше;  
 

8. Замерају добронамерној околини која их на то упозорава;  
 

9. Не траже помоћ стручњака кад им је потребна.  

 

 

Поруке и савети родитељима 
 

Поштујте своје дете - његове потребе, интересовања, способности, жеље.  
 

Дружите се са својом децом да бисте их упознали - једино тако ћете приметити 

промену у њиховом понашању, што може бити знак неког проблема.   
 

Контролишите своја очекивања по питању школског успеха - ако их не могу 

испунити, причаће вам оно што желите да чујете, а не оно што јесте. Почеће да вас лажу 

у складу са вашим очекивањима.  
 

Ако имате више деце никако их не упоређујте по успеху, ни по било ком другом 

критеријуму.   
 

Не говорите пред децом ружне ствари о школи и наставницима - тиме им никако не 

чините добро.  
 

Редовно посећујте школу - учитељицу/наставнике - тиме ћете показати да вам је 

битан њихов успех и да поштујете њихов рад. Избећи ћете изненађења (нерад, јединице, 

недисциплина... ). 
 

Будите родитељи тако да деци будете пример за њихово родитељство - њихове 

будуће породице личиће на ону из које потичу. 

 
 

 
Текст је преузет из приручника „Корак напред у сарадњи школе и родитеља,  
https://www.pedagog.rs/wp-content/uploads/2016/08/Korak-napred-u-saradnji-skole-i-roditelja.pdf 

https://www.pedagog.rs/wp-content/uploads/2016/08/Korak-napred-u-saradnji-skole-i-roditelja.pdf

