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 Ситуация :

 ДЕТЕ: Чао.Отивам на училище.

 МАЙКА: Навън вали, вземи си дъждобрана.

 ДЕТЕ:Не ми трябва.

 МАЙКА: Как така, ще се намокриш и ще изстинеш.

 ДЕТТЕ:Не вали чак толкова силно.

 МАЙКА:Напротив.

 ДЕТЕ: Е, не искам да нося дъждобран. Мразя го.

 МАЙКА: Хайде, знаеш , че ако  го облечеш ще си суха и 
ще ти е топло. Вземи го моля те!

 ДЕТЕ: Мразя го! Не искам да го нося!

 МАЙКА:..................................................................................
..............



 АЗ печеля- ТИ губиш

 АЗ губя-ТИ печелиш

 АЗ печеля-ТИ печелиш



 Определяне на нуждите;

 Предлагане на решения;

 Оценка на решенията;

 Избор на решение;

 Прилагане на решение;

 Проверка на резултата



 Детето е асоциално и родителят трябва да го 

социализира/научи/-важен е метода –тук 

литературата предлага набор от техники за 

възпитание на детето.

 Детето  по природа е социално-Джон Боулби-

Теория за привързаността:

 Still face experiment



 За корекция на поведението-включват награди и 

наказания;

 Хуманистични-за качеството на 

взаимоотношението: родител-дете



 Много важно е качеството на това 

взаимоотношение:

Кой казва, как се чувства детето в това 

взаимоотношение
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1.Аз;

2.Средата;

3.Другия



 1.Когато проблема е на детето-неговите нужди 

не са задоволени.

Децата имат голям потенциал да решат сами 

проблемите си. Родителят-в повечето случаи се 

намесва, което много често води до:

-до задълбочаване на проблема;

-ако проблема се разреши, то правим детето 

зависимо от нас/започва да мисли, че не може да 

се справи без нас



 Успокоява;

 Анализира;

 Съветва;

 Мъмри;

 Критикува;

 Разпитва;

 Предлага

 Хвали и т.н

Всички тези техники съдържат “ТИ” послания



 Когато проблема е на детето родителят  може да бъде 
само помощник  и фасилитатор чрез:

Активно слушане:

-Можете да слушате спокойно и 

внимателно;

-Можете да признаете чувствата 

им с възклицание: Ахааа.. Мдаааа.., Разбирам...

-Можете да назовете чувството:Това може да притесни 
всеки;

-Можете да позволите на детето да постигне желанията си 
във фантазията си: Как искам да имаше едно бананово 
дърво и веднага да ти откъсна един банан.

-Можете да насърчите самостоятелността

ВСИЧКИ ЧУВСТВА СЕ ЗАЧИТАТ, НЯКОИ 
ДЕЙСТВИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ОГРАНИЧАВАТ: 
Виждам , че си ядосан на ...Кажи му го с думи, а не с 
юмруци.



 Родителят не приема поведението на детето и го смята за 

неприемливо:

Родителят отправя Аз-послание към детето , за да му 

обясни, защо поведението му е неприемливо:






















