
DOBRE NAMJERE NISU DOVOLJNE 

 

Uvijek ima dovoljno odraslih koji     

pokušavaju pomoći klincima. Zapravo,    

više je odraslih koji žele pomoći klincima,       

nego klinaca koji žele pomoć.  

 

 

 

 

 

  

Klincima  padne mrak na oči kada čuju roditelje kako kažu:"Hajde da ti dam dobar savjet!" 

Ponašanja roditelja koji žele "pomoći" klincima često nisu djelotvorna. Ono što odrasli            

nazivaju pomoć, nježno je prikriveni pokušaj navođenja klinaca da postupe onako kako            

roditelji misle da je najbolje. 

Nedjelotvorna ponašanja koja odrasli koriste kada pokušavaju pomoći  su: 

 

 

ZANOVIJETANJE 

PROPOVIJEDANJE 

OPTUŽIVANJE 

PRIJETNJA 

USPOREĐIVANJE 

BRIGA 

URLANJE 

KRITIZIRANJE 

BATINE 

KAŽNJAVANJE  

  

 

A ponekad roditelji i ne znaju što trebaju učiniti da bi pomogli. 

Navedena ponašanja nisu djelotvorna nego mogu biti i destruktivna za odnose odraslih i             

djece.  

Klince ne možemo prisiliti da budu odgovorni i samostalni, ali im možemo pomoći da se               

kreću u tom smjeru. Možemo ih naučiti da sami procijene što rade i u kojem smjeru žele ići.                  

Kao roditelji moramo naučiti kako koristiti vještine kao što su informiranje, poticanje i             

odavanje priznanja, da bismo pomogli klincima razviti samopouzdanje i potaknuti ih da budu             

odgovorni. 

 



Možemo im pomoći na način da ih       

naučimo kako će procijeniti vlastito     

ponašanje i kako će motivirati sami sebe. 

  

 

 

 

 

Mi obično želimo da klinci rade onako kako smo mi rekli (jer mi znamo što je najbolje).                 

Takav pristup ne potiče klince misliti svojom glavom i ne uči ih donositi dobre odluke.               

Potrebno je klincima dopustiti da iskuse život kako bi ga razumjeli. Znanje o „stvarima“ neće               

ih u velikoj mjeri potaći na odgovornost i samostalnost, koliko iskustvo. Kroz njihovo životno              

iskustvo ih možete voditi na način da ih: 

informirate (što, kako ,gdje, zašto, koje su posljedice i sl.), 

potičete (poruke podrške, ukazati im na dobit, ohrabriti, omogućiti im iskustvo, podržati), 

odajete priznanja (pohvaliti njihovo odgovorno i samostalno ponašanje). 

Klinci poštuju mišljenje odraslih kada im se objasni kako su došli do njega. Prihvatit će vas                

ako ste s njima iskreni, stoga budite pošteni. 

 

 

„Želio bi imati klub obožavatelja 

da navija za mene, vrište i viču 

nakon što sam dobio mršavu 

dvojku na testu iz jezika i poslan 

pedagoginji zbog negodovanja 

na razgovor. 

Zaista mi je potreban poticaj.“ 

J.R., učenik 

 

Roditelji, umjesto da budete u „protivničkom tim“ u odnosu s vašim djetetom, budite             

njegov navijač! 

 

Tekst je napisan prema knjizi „Kako pomoći klincima da si sami pomognu“ autora E. Perryja               

Gooda. 


