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 Под родителство обично се подразбираат низа задачи
кои таткото или мајката ги имаат, а се во врска со
грижата за детето. Меѓутоа, успешното родителство не
подразбира само обезбедување храна и нега, туку треба
да придонесе и за јакнење на природната врска меѓу
родителите и децата и поттикнување како на моторниот
така и на психо-емоционалниот и интелектуалниот
развој уште од најраното детство.
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o Моќта на родителите“ е водич кој го охрабрува и го
поттикнува одговорното родителство и дава една слика
за тоа што претставува одговорното родителство

 Улогата на родителите и примерот што го даваат играат
пресудна улога во остварувањето на детето како здрава
личност и функционална единка во општеството
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 Секој има свои, посебни карактеристики и
резултира со различни реакции и ефекти
кај децата.

Од друга страна, пак, секој однос родител-
дете е различен, поради што и реално не е
можно во секоја ситуација и кај секоја
индивидуа да се применува само еден стил
секогаш.
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 Моќта е главната карактеристика за овој стил на вршење на
улогата на родител.

 Авторитарните родители веруваат дека децата треба да ги
почитуваат нивните правила без исклучок и без изговор.

 Овој вид родители се познати по изјавата „Ќе биде како што
јас ќе кажам!“ бидејќи единствено што ги интересира е
послушност кај децата, и во никој случај преговарање.
Постојано бараат, но никогаш не даваат.

 Не им дозволуваат на децата да се вклучат во решавање на
проблемот или во надминување на пречките. Наместо тоа,
поставуваат правила и ги наметнуваат последиците, без
разлика на мислењето на детето

 Употребуваат казни наместо дисциплина, што би значело дека
наместо да ги научат децата како да носат правилни одлуки,
сметаат дека децата треба да зажалат за своите грешки
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 Децата на овие родители следат правила и понатаму во текот
на животот како возрасни личности. Но, кај нив е зголемен
ризикот за појава на проблеми со самодовербата, затоа што во
детството нивното мислење никогаш не било важно и
вреднувано.

 Овие деца може да станат агресивни или непријателски
расположени кон средината.

 Најчесто се фокусираат на гневот што го чувствуваат кон
своите родители, наместо на својата иднина и на тоа како да
ги направат работите подобро.

 Многу често стануваат и одлични лажговци со цел да избегнат
казни
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 Наметнувате правила и последици, но ги земате предвид
чувствата и мислењата на децата.

 Овој стил на воспитување ги признава и ги вреднува
мислењата на децата, но истовремено им става до знаење на
децата дека возрасните се главни во ситуацијата.

 Авторитативните родители учат од секоја ситуација и работат
на превенирање на проблеми во однесувањето уште пред да
се случат. Употребуваат стратегија на позитивна дисциплина
(како пофалба и награда) за да поттикнат добро однесување.

 Овој вид родители имаат високи очекувања од своите деца, но
и трпение, разбирање и поддршка за децата
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Децата на авторитативните родители
најчесто се среќни и успешни и, како
возрасни личности, се одговорни,
способни да носат добри одлуки и да
проценат ризици, и слободни во
изразувањето на сопствените чувства и
ставови.
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 Поставувате правила, но најчесто ни вие (родителите) не се
придржувате кон нив, ниту ги поттикнувате децата да ги
почитуваат.

 Не наметнувате последици или казни често. Сметате дека
децата најдобро ќе научат доколку родителите влијаат што
помалку врз нив. Попустливите родители се умерени, благи во
реакциите, најчесто се вклучуваат само кога се работи за
некој сериозен проблем.

 Овие родители секогаш даваат, никогаш не бараат од децата и
се трудат да избегнат соочување или судир со децата.

 Полни се со љубов и со грижа за децата, но тоа не е доволно,
а во овој случај и помалку вредно од негативните ефекти што
ги постигнуваат со избегнувањето на казните и со немањето
правила во домот.

 За овие родители „децата ќе бидат деца“ и затоа секогаш
простуваат, а кога ќе се одлучат за казна, најчесто и не се
истрајни во нејзиното спроведување.

 Овој стил на воспитување, родителите ги прави повеќе
другари со децата отколку родители.
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 Децата на овие родители најчесто не напредуваат
академски, не признаваат авторитет и правила, поради
што често имаат проблеми во однесувањето кон
останатите. Многу често се тажни и речиси без
самодоверба.

 Здравите навики на кои треба родителите да ги научат
децата се од психичка и физичка природа.
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едуцирале за влијанието на тој вид храна врз здравјето.
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 Не ги прашуваат децата за денот поминат во училиште или за
домашните задачи.

 Најчесто не знаат каде им се децата и со кого се дружат.
 Не поминуваат многу време со децата. Незаинтересираните

родители очекуваат децата сами да се воспитаат. Не им
даваат насоки, не ги негуваат, ниту создаваат или развиваат
некаков однос со децата.

 Ова е најлошиот стил на воспитување. Иако ваквиот однос
кон децата не смее да биде оправдан со какви било изговори,
сепак треба да се каже дека има најразлични ситуации кои
доведуваат до незаинтересирани родители.

 Некогаш се здравствени причини, родители кај кои одеднаш
се појавила одредена ментална болест или станале зависници
од дроги. Некогаш им недостасува знаење за детскиот развој,
а некогаш се обземени со други проблеми како работа (пр.
често патуваат), сметки или водење на домаќинството
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Децата на незаинтересираните родители
секогаш имаат проблем со самодовербата,
лоши ученици се, најчесто професионално
не напредуваат и се мачат со
егзистенцијата и, на крајот, најчесто
страдаат од депресија.
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Секојдневната практика покажува дека
родителите не спаѓааат само во една
категорија, туку во зависност од ситуацијата,
на пример, еднаш се попустливи, друг пат се
авторитативни.
Многу често авторитарните родители одат
од една во друга крајност, кога ќе претераат
со казните, тогаш се премногу попустливи и
дозволуваат сè, како надомест за преголемата
строгост, што ги збунува децата уште повеќе.
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 "Љубов и почит - овие се најважните
аспекти на родителството и сите други
односи" (Dzhodi Фостер)

 "Кога децата почнуваат да поставуваат
прашања, родителите треба да сфатат дека
тие знаат многу малку" (Ричард Л. Еванс)

 "Родителите – тие се Бог за деца" (Vilyam
Shekspir)

 "Не постои такво пријателство и љубов
како родители на своите деца" (Genri Uord
Bicher)
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