
Какво да променим в себе си, за да бъдем по-добри 
родители 

(част III) 

“Основната цел на възпитателя е да запази смелостта на всички деца, а 
ако някое вече я е загубило: да му я върне.” Алфред Адлер 

Ето и някои от основните грешки, които допускаме при 
възпитанието на децата си: 

БЕЗРАЗЛИЧИЕТО 

“Прави, каквото искаш, все ми е едно”. Никога не трябва да 
показвате на детето, че ви е все едно с какво се занимава. Дори и най-леко 
да почувства вашето безразличие, веднага започва да проверява доколко то 
е “истинско”. И най-често проверката се свежда до извършване на лоши 
постъпки. Детето чака ще последва ли критика след стореното, или не. 
Получава се затворен кръг. Затова вместо да показвате безразличие, 
постарайте се да установите с детето дружески отношения, дори и 
когато поведението му никак не ви харесва. Може да кажете, например 
така: “Да знаеш, че по този въпрос изобщо не съм съгласен с теб. Но искам 
да ти помогна, защото те обичам. Във всеки момент, когато имаш нужда 
можеш да поискаш съвет”. 

ПРЕКАЛЕНА СТРОГОСТ ДО ДЕСПОТИЗЪМ.  

“Ти трябва да правиш това, което ти казвам, защото тук аз 
командвам”. Децата обезателно трябва да разбират защо правят това 
или онова. Прекалено строгото възпитание, основано на принципи, които 
невинаги са разбираеми за детето, напомнят дресировка. Детето може 
безпрекословно да изпълнява всичко, когато вие сте наоколо и да “плюе” 
на всички забрани, когато вас ви няма. Убеждението е по-добро от 
строгостта. В случай на необходимост може да кажете така: “Сега ще 
направиш така, както казвам, а довечера спокойно ще обсъдим – защо”. 

 



ДЕТЕТО ТРЯБВА ДА СЕ ГЛЕЗИ, А НЕ САМО ДА СЕ БОРИ С 
ЕЖЕДНЕВНИТЕ ЗАДАЧИ.  

“Ще направим това вместо него. Не е по силите на нашето 
детенце”. На разглезените деца е много по-трудно в живота. Не трябва 
да се държи единственото чедо под похлупака на родителската любов, 
защото в бъдеще това може да доведе до множество проблеми. 
Повярвайте, когато родителите махат всяко камъче от пътя на детето, 
то не се чувства щастливо. По-скоро обратното, то се чувства съвършено 
безпомощно и самотно. “Опитай да се справиш сам, а ако не се получи с 
удоволствие ще ти помогна” – ето един от вариантите на мъдро 
отношение към дъщерята или сина. 

НАТРАПЕНАТА РОЛЯ. 

“Моето дете – моят най-добър приятел”. Децата са готови да 
направят всичко, което се харесва на техните родители, та нали мама и 
татко са най-важните хора на света. Малчуганите дори са готови да се 
нагърбят със сложния свят от проблеми на възрастните, вместо да 
обсъждат своите интереси с връстниците си. Но така техните 
собствени проблеми остават нерешени. 

ПАРИТЕ. 

“Повече пари – по-добро възпитание”. Любовта не се купува с пари – 
звучи доста банално, но е истина. Често в семейства с невисоки доходи 
възрастните правят така, че детето да не е лишено от нищо. Но не 
трябва да чувствате угризение на съвестта за това, че не можете да 
изпълнявате всичките му желания. В крайна сметка любовта, ласките, 
съвместните игри и времето, прекарано заедно с детето, са много по-
важни от съдържанието на портфейла ви. И накрая, съвсем не парите 
правят детето щастливо, а съзнанието за това колко е значимо то за вас. 

НАПОЛЕОНОВСКИ ПЛАНОВЕ. 

“Моето дете ще се занимава с музика (тенис, живопис), няма да му 
позволя да пропусне своя шанс”. За съжаление децата невинаги оценяват 
усилията на родителите. И често блестящото бъдеще, нарисувано от 



възрастния във въображението му, се разбива в пълното нежелание на 
детето да се занимава, например, с музика. Докато детето е малко, слуша 
възрастните, но след това... Желаейки да избяга от клетката на 
родителската любов, започва да изразява протест с достъпни за него 
средства. Затова денят на детето трябва да се запълва с полезни 
занимания, като не забравяте да оставяте и време за негови лични 
интереси. 

НЕДОСТАТЪЧНО, ТВЪРДЕ МАЛКО ЛАСКИ. 

“Целувки, милувки и прочее глезотии, нежности не са важни за 
детето”. Децата на всяка възраст се стремят към ласка. Тя им помага да 
се почувстват обичани и им придава увереност в собствените сили. Но 
помнете, желанието за ласка трябва в болшинството от случаите да 
идва от самото дете. Не натрапвайте на детето своята любов – това 
може да го отблъсне. 

ВАШЕТО НАСТРОЕНИЕ. 

“Може или не? Това зависи от настроението”. Родителите трябва 
да показват на детето, че ги радват неговите добри постъпки и че ги 
разстройват лошите. Това създава у детето съзнание за непоколебимост 
в жизнените ценности. Когато възрастните, в услуга на своя егоизъм и 
настроение днес, разрешават нещо, а утре го забраняват, детето може 
да разбере само едно: все едно е какво правя, важно е настроението на 
мама. Ако чувствате, че не можете да се превъзпитате, по-добре 
предварително да се договорите с детето: “Когато съм в добро 
настроение, не значи, че всичко ще ти е позволено. А ако съм в лошо – 
постарай се да бъдеш снизходителен към мен”. 

 

 

За допълнителни въпроси и дискусии във връзка с публикуваните материали от 

 „Съветите на училищните психолози“ се свържете с нас чрез мобилните ни телефони 
или онлайн. 


