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• До податка да ли дете живи у комплетној 
породици у школи можемо сазнати од 
родитеља или од ЦСР.   

• Много пута се дешава да сазнамо да дете 
живи само са једним родитељем након 
испољавања неадекватног-негативног 
понашања, кад се само дете пожали да има 
проблем у породици-да је јако несрећно 
или након запажања наставника да се 
понашање детета знатно променило у 
задње време.



• Од тренутка када је један од родитеља због развода 
отишао из куће, код деце се почиње јављати 
емоционална криза која доводи до промена у 
понашању, која се испољава и у школској средини. 

• Због осећања повређености, одбачености и осећања 
страха да је невољено, напуштено, многа деца постају 
непослушна, афективна и агресивна према околини 
(наставницима и вршњацима). Дете губи поверење у 
себе.

• Код млађег школског узраста обично учитељи/ице
примете да је дете постало преосетљиво, плачљиво, 
раздражљиво, да му слаби пажња на часу, да је 
попустило у учењу, да постаје забринуто, тужно, 
усамљено, да губи самопоуздање ... 



• Развод родитеља је посебно болан 
доживљај за децу у пубертету јер може 
нагло да поремети њихово емоционално 
сазревање. 

• Дечаци и девојчице у почетку покушавају 
да спрече развод својих родитеља молбом, 
убеђивањем, па и љутњом. Када у томе не 
успеју, почињу да скривају своја осећања 
глумећи равнодушност, а у ствари се или 
повлаче у себе, удаљавају од родитеља, а 
понекад избегавају и вршњаке.



• Деца су често сведоци узајамног вређања 
родитеља а некада и честих туча. 

• За многу децу развод представља 
олакшање (јер схватају да ће престати 
међусобна родитељска нетрпељивост), док 
код неких може изазвати страх од 
непознатог (не знају како ће убудуће 
изгледати њихови односи, колико ће виђати 
маму или тату…). 

• Овај потенцијални страх отклањамо 
аргументованим разговором и стрпљењем.



• Понеки родитељи у бракоразводном спору не 
презају да од детета направе ,,уходу“.

• Дешава се да један родитељ испитује дете о 
поступцима другог или му говоре најружније 
ствари о другом родитељу. Та деца душевно 
пате и несрећна су. 

• Дешава се да преносе једно другом поруке 
преко детета. Мама каже једно а тата друго, 
дете се нађе између две ватре и осећа се 
изгубљено, па често већи део времена 
проводи на улицу или се прикључује 
маргинализованим групама. 



• Понекад су довођени у ситуацију да не 
спавају ноћу, да осећају кризе идентитета, 
или су манипулисана да лажу и постављају 
се на страну једног од родитеља. 

• Већина школске деце стиди се и прикрива 
истину о разводу својих родитеља од 
другова. 

• Некада се дешава да то друга деца 
злоупотребе и вређају ту децу да немају 
маму или тату, што код детета изазива 
бурне емоције повређености.



• Начин на који родитељи прихвате развод утиче 
на начин на који деца то прихватају. Тако, 
развод представља нови вид односа између 
чланова породице. Деца која се осећају 
вољено и прихваћено лакше превазилазе 
проблеме развода. 

• Често се дешава, док се не реши начин виђања 
детета, да дете пати и тугује за другим 
родитељем, за кућом у којој је одрастао и 
живео.

• Неизвесност око адаптације на промену 
школе,  друштва изазива често анксиозност и 
страх код деце од непознатог и новог.



• Из разговора са децом може се закључити да 
их врло често преплављује осећање 
напуштености, самосажаљења и снажно 
осећање одговорности (себе сматрају 
одговорним за развод родитеља), а самим тим 
и осећање кривице.

• Дуготрајна нездрава породична клима није 
добра за психички и емотивни развој деце 
тако да је развод некада једини начин да 
постану сигурне, самосвесне, одговорне и 
комплетне личности. Развод брака је у том 
случају мање штетно решење. 

• То дете може да схвати тек након дужег 
времена и ако се са дететом стално ради и 
разговара.  



• Колико ће временски трајати прихватање 
новонастале ситуације после развода брака 
зависи од узраста и пола детета, њихове 
генетске структуре као и понашање 
родитеља према њима. 

• Оно што се показало у пракси јесте 
укључивање што више другог родитеља у 
одрастању и сазревању свог детета, 
прилагођавање на новонасталу ситуацију 
не мора трајати дуго. 

• Тамо где се не укључи други родитељ то 
може трајати и до 2 године.



• Уколико је родитељ психички, 
емотивно, социјално, ментално 
уравнотежен и уколико успе да 
адекватно задовољи дететове 
потребе и успешно испрати развојне 
фазе током одрастања, живот са 
једним родитељем осигураће развој 
психички, физички, емотивно, 
интелектуално и социјално здравог 
детета.



• Истраживања показују да деца која одрасту уз 
само једног родитеља постижу иста 
академска постигнућа и понашања као и 
њихови вршњаци из породице са два 
родитеља. 

• Имају исте социјалне способности дружења, 
исти ниво самопоуздања. 

• Ожиљци могу постојати али ни не морају. 
Уколико ожиљци изазвани родитељским 
разводом и постоје, они не трају цео живот јер 
особа сазревањем, стицањем личних 
искустава и формирањем сопствене породице 
сагледава и свој и живот својих родитеља    
родитеља на нов начин.



• Оно што се често дешава и што смо запазили 
је да родитељ/старатељ често преузима улогу 
безрезервне жртве, сажаљева децу, бива 
превише попустљив, толерише понашања које 
је раније санкционисао. 

• Родитељи из осећања сопствене кривице и 
гриже савести често штеде децу и уместо њих 
раде нешто што су она раније и сама радила. 

• То ће деца користити, временом 
злоупотребити и манипулисати родитељима.



САВЕТИ РОДИТЕЉИМА

• Детету саопштити о разводу заједно

• Унапред усагласити причу - максимално могуће

• Обезбедити адекватне услове приликом 
саопштавања о разводу (довољно врмена, 
заједничке активности)

• Уверавање деце да родитељство траје док су живи 
родитељи, а да је брак ствар партнера

• Одговорити искреним одговорима на питања деце 
без задирања у интиму партнера

• Родитељи заједно треба да саопште с ким ће дете 
живети; одлазак једног родитеља из куће не значи 
да он престаје да буде родитељ



• Показивање правих емоција и разговор о њима

• Избегавати поређење деце са негативним 
карактеристикама разведених партнера (“исти 
си отац, мајка...”)

• Избегавање истицања негативних 
карактеристика другог родитеља

• Подстицање разговора на тему развода и 
сепарације

• Промене у животу детета свести на минимум

• Разговор са школом 

• Упознавање са новим партнером постепено



ХВАЛА НА 
ПАЖЊИ!


