
Literatura o vzgoji:  

 

 Bluestein, J. (1998). Kako otroku 

postaviti meje in poskrbeti tudi 

zase. Narodna in univerzitetna 

knjižnica: Ljubljana. 

 Winterhoff, M. in Tergast, C. 

(2009). Zakaj postajajo naši 

otroci tirani? Učila International: 

Tržič. 

 Milivojević, Z. (2008). Mala knjiga 

za velike starše. Psihopolis institut: 

Novi Sad  

 Harris, R. in Nolte, D. (2004). 

Otroci so podoba svojih staršev. 

Učila 

Študijski krožek 

Vzgoja otrok - Kako 

otroku postaviti meje 

Študijsko leto 

2016/2017 

Izved o ŠK o ogočata Mi istrstvo za 
izo raževa je, z a ost i  šport ter 

A dragoški e ter Slove ije. 

Avtorji:   

Člani študijskega krožka    
»VZGOJA OTROK – KAKO OTROKU 

POSTAVITI MEJE« 



Mentorica: Ana Pavše 

Otroci. Vzgoja otrok. Starševstvo. 
Odnosi med starši in otroki. 
Razočaranje in problemi pri vzgoji 
otrok. Konflikti, ki pogosto nastajajo v 

času odraščanja otrok. Izzivi, pred 
katere so pogosto postavljeni starši v 
času odraščanja otrok. Dobri starši. 
Slabi starši. Idealni starši. Starševska 
vloga.  Potreba po analiziranju in 

opazovanju lastnega vedenja v 

medsebojnih odnosih. Strogost, 

prepovedi, kaznovanje,… 

Taka in tem podobna vprašanja in 
razmišljanja smo si postavljali in jih 
osvetljevali tekom srečevanja v krožku in 
nanje seveda iskali odgovore. Pri tem so 

nam bile v pomoč izkušnje in znanje članov 
krožka ter pisni viri, ki smo jih iskali v različnih 
knjigah, priročnikih in seveda tudi na spletu.  

Pri odločanju za naš osnovni vir razširjanja 
znanja o vzgoji smo se osredotočili in si 
pomagali s knjigo »Kako otroku postaviti 
meje in poskrbeti tudi zase«, avtorice dr. 
Jane Bluestein.  

Dr. Tone Pačnik je v uvodnih mislih v 
knjigo zapisal:  

 

»Avtorica je znana predavateljica in 
pisateljica za vrsto tem, ki se nanašajo 
predvsem na komunikacijo in odnose 

med odraslimi in otroki. Njen stvaren 

pristop k vzgojnim problemom ter 

p repros t a  raz l aga zap l e t en ih 

medsebojnih odnosov sta lastnosti, ki jo 

razlikujejo od drugih podobnih piscev in 

predavateljev. V knjigi Kako otroku 

postaviti meje, avtorica nevsiljivo vodi 

starše k razmišljanju, samoopazovanju in 
prepoznavanju lastnih čustev, vzgibov in 
vrednot pri oblikovanju zdravih odnosov 

v družini. Tako jih skozi kritično 
samoopazovanje usmerja do njihovih 

lastnih spoznanj, kje je potrebno 

potegniti pravo mejo med željami in 
potrebami njihovih mladostnikov. Knjiga 

nas privede do spoznanja, kako se 

moramo nenehno učiti in spreminjati 
stara, neustrezna sporočila z novimi, ki 
nam še kako olajšajo sodelovanje z 
otroki in drugimi člani družinske skupnosti. 
Meje, ki jih postavljamo, povedo drugim 

kaj lahko prenesemo in česa ne, kaj smo 
sposobni narediti ali sprejeti in česa ne, s 
čim smo zadovoljni in s čim ne. Te meje 
povedo, kdo sploh smo.« 

Kako otroku postaviti 

 meje? 

Naše sporočilo: Vsem, prav vsem, ki želijo 
več razumevanja medsebojnih odnosov 
med ljudmi, še posebej pa odnosa med 
starši in otroki, priporočamo, da knjigo 
vzamejo v roke in jo predelajo ter se 

pravočasno odločijo za postavljanje 
meja, ker tako pomagajo ljudem »da 
postanejo odgovorni za svoja dejanja«.  

Da smo ob zaključku krožka zadovoljni 
ugotavljali, da je bilo naše druženje prijetno 
in koristno in, da smo se res poglobili v 

razumevanje odnosov med mladostniki in 

starši, je pripomogel drugi del obravnavane 
knjige, ki ga avtorica obravnava kot 20 

sestavin zdravih odnosov med starši in 
otroki. V te sestavine prišteva: LJUBEZEN, 

SPREJEMANJE, LOČEVANJE, SPOŠTOVANJE, 
PREDVIDEVANJE, SPORAZUMEVANJE, 

SPODBUJANJE OBČUTKA OSEBNE MOČI, 
PRILAGAJANJE, MOTIVIRANJE, POGAJANJE, 

POPUŠČANJE, DOSLEDNOST, 
PREUSMERJANJE, PRIZNAVANJE, 

ZGLEDOVANJE, PODPIRANJE, SPODBUJANJE, 

ZAUPANJE, UMIK in SKRB ZASE. 

Skozi vse elemente nas vodi s 

samoanaliziranjem in komentiranjem 

ustreznega in neustreznega vedenja in 

odnosa med starši in otroki oz. medsebojnih 
odnosov med ljudmi.  

Vseh sporočil na tej zloženki ne moremo 
predstaviti. A v en glas sporočamo, da je 
knjiga vredna temeljite obravnave, zato jo 

priporočamo vsem. Tudi mi jo bomo še vzeli 


