KAKO STARŠI Z ODNOSI VPLIVAMO NA VEDENJE IN RAZVOJ OTROKA?

ZDRAVI ODNOSI V DRUŽINI
Starši z zdravim odnosom do lastnih otrok
Starš = starš
 Tri ljubezni:
- ljubezen do sebe,
- ljubezen do partnerja
- ljubezen do otroka





Enotnost obeh staršev pri vzgoji
Motiviranje otroka in individualizacija
Delovne navade in socializacija
Usposabljanje za samostojnost

Posledica - zdravo odraščanje otroka
 zdrav razvoj otroka
 malo vedenjskih težav
 razmeroma uspešen v šoli
 zdravi življenjski užitki
 zmožnost za zmernost in za potrpljenje
 motiviranost otroka
 separacija otroka
 socializacija
 delovne navade
 individualizacija otroka

ODNOSI V DRUŽINI SO LAHKO VZROK ZA NASTANEK ZASVOJENOSTI:
a) Patologija v družinskih odnosih vpliva na pretirano potrebo po omami in
zasvojenosti pri otroku
b) Pri zasvojenih z drogami je pogosta “nasprotna dvojnost” družinske odnosne
patologije:
MATI
je posesivna
(čustveno incestna)
in hiperprotektivna
c) Socialno “dedovanje” zasvojenosti

OČE
je odnosno in
čustveno odsoten
(zapuščen otrok)

ŠKODLJIVI ODNOSI V DRUŽINI
Starši s škodljivim odnosom do lastnih otrok
Starš ≠ starš
(v praksi gre za kombinacije)
Starš = odsoten starš, “obiskovalec”
(starš zanemarja otroka, ne zmore ljubiti otroka;
opušča vzgojno delo - starš je uničevalec vzgoje)
Starš = partner svojemu otroku
(starš ljubi otroka z napačno ljubeznijo - škodljiva
mešanica partnerske in starševske ljubezni)
Starš = zaveznik, advokat, kolega

Starš = dreser
(starš hipersocializira in je dreser lastnih otrok)

Starš = sluga, lobist,…
(starš razvaja - otrok ni razvajen, pač pa je žrtev
razvajanja)
Starš = zaščitnik, “varuh človekovih pravic”
(starš pretirano ščiti otroka - hiperprotektivni starš)
Starš = vir bolečine
(starš je agresiven in je vir bolečine: čustveno /
odnosno / fizično agresivni starši)
Starš demotivira
(starš je brez življenjskega smisla in zdravih užitkov)

Škodljive posledice - nezdravo odraščanje
otroka
Odnosno, vzgojno in čustveno zanemarjanje
otroka
Vedenjski izpadi
Moteč otrok – izsiljevalec pozornosti
Posesivnost
Narcis
»Mamon«
Visok občutek krivde
Zavrt proces separacije in osamosvajanja
Izničenje vzgoje, dvojna vzgoja
Otrok, ki ne doživlja kršitve mej (vse je
dovoljeno)
Verbalno ali/in fizično agresiven
Manipulativen
Hipersocializacija
Zavrta individualizacija
Otrok je »eksponat« staršev
Morda uspešen, a nikoli srečen otrok
Zagrenjen, potuhnjen otrok
Razvajanje
Egocentrični otrok
Doživljajsko otopel
Brezčuten tiran
Hiperprotektivnost
Nesamostojen, »odvisniški« otrok
Nesramen, predrzen, goljuf (ena skrajnost)
Negotov, nesamozavesten (druga skrajnost)
(Avto)agresivnost
(smrt intimnega sveta pri otroku, “nasilje rodi
nasilje”)

Pomembno:
- krepitev zdravih odnosov v družini (starš – otrok)
- izobraževanje staršev o družinskih odnosih
- medsebojno sodelovanje in pomoč staršev in strokovnjakov

Povzetek predavanja za starše (izvajalec Bogdan Polajner, psiholog)
pripravila svetovalna služba Vrtca Mengeš: Tina Vuri, psihologinja
Mengeš, dne 16.2.2015

