
S prvim dnem ko postanemo starši, začnemo
živeti poslanstvo starševstva. 
 
Ob rojstvu otroka se v družini reorganizirajo nove
vloge. Prej mož in žena postaneta še oče in mama.
Gre za sprejemanje novih vlog in strategij v družini.
Vsak posameznik se z njimi sooča na svoj način.
 
Na Ljudski univerzi v Krškem poteka 30-urni
študijski krožek, trening sočutnega starševstva, ki je
namenjen staršem in starim staršem v podporo pri
njihovi vzgoji in krepitvi starševskih veščin. Gre
za procesno delo osebne rasti in krepitev čustvenih
kompetenc v odnosu med staršem in otrokom.

 
Za varno navezanost je značilno izrazito
prilagodljivo vedenje. To vedenje kaže
večina otrok (do 75 odstotkov). Ti otroci
svobodno raziskujejo svoje okolje v
prisotnosti starša, občasno preverjajo
njegovo prisotnost in v njegovi odsotnosti
omejijo svoje raziskovanje. Ob tem izražajo
različne stopnje strahu, stresa in
zaskrbljenosti, a se ob ponovnem prihodu
starša in vzpostavitvi stika z njim pomirijo.
Na materin prihod reagirajo pozitivno ter
poiščejo stik z njo, kadar so v stiski. Varno
navezani otroci imajo občutek, da se na
starše lahko zanesejo in da jih bodo starši
vedno zaščitili. Na podlagi tega občutka
osebne varnosti otroci raziskujejo svoje
neposredno okolje in svet okoli sebe,
odkrito izražajo svoje potrebe in želje ter
brez oklevanja ali negotovosti sprejemajo
tolažbo.

NAVEZANOST MED OTROKOM
IN STARŠEM

Navezanost se razvija v različnih fazah razvoja
otrokovega življenja. Na podlagi izkušenj, ki jih
dobi v odnosu s starši, se oblikuje čustven svet
otroka. Otroci se po naravni poti obračajo k
staršem ali primarnim skrbnikom po tolažbo in
zaščito.
Starši predstavljajo izhodišče, od koder otrok
raziskuje svet oziroma lastno okolico. Čim večji
je občutek varnosti, tem širše je raziskovanje.
Občutek varnosti je tudi osnova za razvoj
spretnosti in interesov. Glavni element varne
navezanosti je zato odziven, konsistenten in
predvidljiv starš.
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BITI SOČUTEN

Biti sočuten, pomeni biti prijazen do sebe in
drugih s tem, da ohranjaš spoštovanje
do sebe in drugih. To lahko dosežemo, ko
postavimo MEJE. Zavedanje lastnega
doživljanja nam lahko pri tem veliko pomaga,
saj nam naše telo sporoča, kako se
v določenih situaciji počutimo.

Čustva

 

 

 

Ko je vaš otrok razburjen se najprej

povežite čustveno. Ko ima otrok

več nadzora in je pomirjen začnite

z lekcijami in disciplino.

 

 

PRAKTIČNE METODE

SOČUTNEGA STARŠEVSTVA

Pomagajte otroku, da pove zgodbo

o tem kaj ga je razburilo. Pri tem

bo uporabil svojo levo polovico

možganov in osmislil svojo

izkušnjo. S tem pa bo dobil več

nadzora.

 

Omogočite otrokom, da so čim bolj

telesno aktivni. Pri tem se razvijajo

različni deli možganov, ki se med

seboj povezujejo in bogatijo.

 

Pomagajte otroku pomniti!

Omogočite mu čim več vaje, da se

bo njegov spomin krepil.

 

Opomnite otroka, da občutja

pridejo in minejo. Strah,

nezadovoljstvo in osamljenost so

začasna stanja, ne trajna značajske

poteze.

 

Pomagajte otroku prepoznati ter

razumeti občutja, podobe, čustva in

misli, ki se porajajo v njem.

 Urjenje otrokovega notranjega

doživljanja pomaga, da se otrok umiri in

osredotoči na tisto, kar si želi.

 Poskrbite, da bo v družini zabavno.

Tako bodo vaši otroci uživali v

pozitivnih in zadovoljujočih izkušnjah

z ljudmi, s katerimi preživijo največ

časa.

 

Konflikti naj bodo priložnost za učenje

otroka o osnovnih veščinah o odnosih.

Postavite mu ogledalo , da se bodo z

njimi soočali na umirjen način.

 

"sočuten do otroka postanem takrat,
ko sem sočuten do sebe"
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