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Savjet stručnjaka: Djeca i odgovornost – prilog 

Pripremila: Tea Botinčan, mag.educ.rehab., edukant transakcijske analize 

 

Autorica Pam Levin osmislila je pozitivne poruke za svaku razvojnu dob te dozvole koje roditelji trebaju prenositi djetetu verbalno i neverbalno. 

Prema autorici pojedina razvojna dob zahtijeva da se nešto nauči, usvoji i taj dio predstavlja napredak za dijete, njegovu zrelost i spremnost za 

slijededu fazu. Dakle, to su mogudnosti koje osiguravaju da se pojedinac razvije u cjelovitu ličnost.  
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Zadaci omoguduju djetetu odgovore na pitanja:  

 Tko sam ja? 

 Tko su drugi/svijet u kojem živim?  

 Tko sam ja u odnosu na druge? 

 Kako dobivam ono što trebam? 

 

Zadaci za djecu i roditelje (prema P.Levin, N.Žanko) 

Razvojni zadaci djeteta 

Ciklus Zadatak djeteta Roditelji trebaju osigurati djetetu Roditelji trebaju redi i dati do znanja 

 
Prva faza BITI 
(POSTOJATI) 

     0 – 6 mj 

Uči zadovoljavati svoje potrebe 
Uči vjerovati 
Uči ograničiti emocije 
Uči prihvatiti dodir i njegu 

Ljubav, brigu, dodir, stalnost, 
dosljednost, pripadaš ovdje 
Misle umjesto djeteta 

Sretni smo da si živa 
Pripadaš ovdje 
Tvoje potrebe su mi važne 
Drago mi je da si ti ti 
Smiješ rasti na svoj način 
Smiješ osjedati sva svoja osjedanja i doživljavati 
sve što doživljavaš 
Volim te i brinem o tebi dragovoljno 
 

 
Druga faza 

DJELOVATI, ČINITI 
6 – 18 mj 

Istraživanje 
Iskušavanje 
Razvoj osjetila i inicijative 
Učiti tražiti i dobiti pomod  
Formira siguran dodir i 
vezanost 

Sigurnost, ohrabrenje 
Raznolikost, zaštita, podrška 
Ne prekidati 
U redu je biti aktivan 
U redu je biti miran 

Smiješ istraživati i eksperimentirati, a ja du te 
podržati i zaštititi 
Smiješ koristiti sva svoja osjetila kada istražuješ 
Smiješ ponavljati koliko god ti to puta treba 
Smiješ znati ono što znaš 
Smiješ biti znatiželjan i zainteresiran za sve 
Volim te promatrati u tvojim nastojanjima i 
inicijativama i u tvom radu i učenju 
Volim te kada si aktivna i kada si mirna i tiha 
 
 



 
Treda faza MIŠLJENJE 

1 -3 god 

Uči misliti 
Testira realnost 
Rješava problem 
Izražava osjedanja 
Počinje se odvajati, 
osamostaljivati 
Mora naučiti prestati biti 
centar 

Ohrabriti mišljenje 
Davati razloge i objašnjenja 
Pokazati kako prihvatiti osjedanja 
Postaviti granice 

Drago mi je da si počela misliti 
U redu je biti ljut, ali ti nedu dozvoliti da povrijediš 
sebe ili druge 
Smiješ redi ne 
Smiješ gurati stvari od sebe i tako testirati granice 
toliko koliko ti treba 
Smiješ učiti i misliti po svom i ja du i dalje misliti 
za tebe 
Smiješ misliti i osjedati istovremeno 
Smiješ znati što ti treba 
I tražiti za pomod 
Smiješ se odvojiti od mene, a ja du te i dalje 
voljeti 
 

 
Četvrta faza 
IDENTITET 
3 – 6 god 

Zahtijevati odvojeni identitet 
Stedi informaciju o sebi, o 
mjestu  o obitelji 
Isprobavanje modi 
Društveno ponašanje 
Odvojiti maštu od realnosti 

Oba spola su dobra 
Dati informaciju 
Odgovoriti na pitanja 
Podržati i pohvaliti dobra 
ponašanja 
Dati podršku 

Smiješ otkrivati tko si i što su drugi 
Smiješ biti modna i tražiti pomod ponekad 
Smiješ isprobavati različite uloge i načine kako biti 
modno 
Smiješ otkriti rezultate svog ponašanja 
Za mene su svi tvoji osjedaji prihvatljivi i u redu 
Smiješ naučiti što je pretvaranje ili što se čini da 
jest, a što je stvarnost 
Volim to što jesi 
 

 
 

Peta faza  
VJEŠTINE 

6 – 12 god 

Učenje sposobnosti 
Pravljenje grešaka 
Slušanje 
Razložnost 
Prabila 
Struktura u i van obitelji 
Vrijednosti 
Neslaganje 
Provjera ideja 
Suradnja 

Mnogo podrške 
Pohvala, istinskog zrcaljenja 
Biti odgovoran, jasan 
Postaviti pravila 
Dozvoliti posljedice 
Izazivati ponašanja 

Smiješ razmisliti prije nego kažeš da ili ne 
Smiješ naučiti iz svojih pogrešaka 
Smiješ vjerovati svojoj intuiciji da ti pomogne 
odlučiti što smiješ, a što ne 
Možeš učiti pravila koja ti pomažu živjeti s dugima  
možeš učiti kada se složiti i kako se ne složiti 
Smiješ misliti samostalno i dobiti pomod 
Volim te i kada smo različiti 
Volim rasti s tobom (učedi od tebe) 
 
 
 



 
Šesta faza 

INTEGRACIJA 
13 – 18 god. 

Odvajanje, biti nezavisan 
Odgovornost 
Imati vlastite ideje, potrebe, 
vrijednosti 
Integrirati seksualnost, 
spolnost 

Razumijevanje 
Ohrabrenje 
Prihvačanje 
Podrška 
Diskusija 
Slavlje 

Smiješ znati tko si i učiti vježbati vještine za 
samostalnost 
Smiješ učiti razlike među spolovima, seksa, 
njegovanja 
Smiješ biti odgovoran za svoje potrebe i 
ponašanja 
Smiješ razvijati svoje interese, odnose 
Smiješ rasti u svojoj ženstvenosti/muževnosti 
Radujem se upoznati te kao odraslu osobu 
Moja ljubav je uvijek s tobom 
Vjerujem ti i imam povjerenja d a te mogu tražiti 
podršku 
I ti možeš tražiti moju podršku 
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