
 
 

KRITIKA IN OTROŠKE RANE 

V videu smo pogledali nekatere značilnosti pohvale, njene pozitivne in negativne strani. V 

članku pa se bom dotaknila kritike. Zakaj je uporabna, kakšne so lahko posledice nepravilne 

rabe v vzgoji in kako doživljajo kritiko otroci, katerih prvi jezik ljubezni so besede potrditve. 

Konstruktivna kritika je dobra stvar. Edini problem pri tem je, da jo je treba znati pravilno 

ubesediti in tudi pravilno sprejeti. Pa smo spet pri naših notranjih občutkih in avtentičnosti. 

Kadar smo ljudje prisotni v svojih telesih, smo tukaj in zdaj, potem nimamo nobene težnje po 

kritiki, ki razdira. Osebno sem se naučila, da kadar začutim željo po kritiziranju, da sem sama v 

nekem neravnovesju. Takrat potrebujem dvoje: razumevanje in sprejemanje na strani druge 

osebe, ter zavest, da potrebujem malo časa zase, da se spravim k sebi. Če na drugi strani 

naletim na odpor, ker kritiziram, se situacija razvije v precej težek spor. Nihče več nikogar ne 

sliši. In kako je v odnosu z otroki? Tukaj je naša dolžnost, da smo prisotni in prisebni, saj otrok 

še ni dovolj razvit, da bi nosil odgovornost za kakršenkoli konflikt. Zato, kadar ima otrok 

problem, mi prinesemo mirnost v odnos, ne da se pridružimo njihovemu kaosu. Naslednjič 

torej, ko bomo v  sebi začutili, da otroka najraje kritizirali, ga kregali, zavpili ali karkoli od tega, 

se poskusimo ustaviti in razmisliti: 'Zakaj me to tako moti? Ali je res to, kar je storil moj otrok 

nekaj tako hudega, da moram delati dramo? Saj niti še ne razume kaj je storil.' Če zmoremo v 

tistem trenutku narediti to in nekajkrat globoko zadihati, potem bomo najverjetneje pravilno 

odreagirali.  

Otrok, katerega prvi jezik ljubezni so besede potrditve, lahko zaradi pogoste prisotnosti kritike 

v otroštvu (ne samo doma, tudi v šoli recimo) doživlja hude stiske. Do neke mere stisko zaradi 

kritike doživljajo vsi otroci. Ničkolikokrat pa sem slišala, da bi raje, da bi jih oče pretepel kot , 

da jih je kritiziral ali zasramoval. Tem otrokom so besede potrditve bolj pomembne kot dotik. 

Otroci besed potrditve, ki so bili konstantno kritizirani ali so nanje veliko vpili, odrastejo v ljudi, 

ki iščejo napake, v stvareh želijo perfekcijo, že prav bolestno hlepijo po potrditvi kako krasno 

delajo stvari. Zanje ni ničesar dovolj dobro, še najmanj pa so dovolj dobri sami zase: nikoli 

dovolj uspešni, nikoli dovolj postavni, nikoli dovolj pametni, nikoli dovolj prijazni… 

Kritika je pravzaprav le malokdaj potrebna. Pri otroških dejavnostih pa sploh ne. Tam se je na 

veliko izogibajmo. Ko pa otrok recimo kaj polije ali posuje ali naredi kakšno nesrečo, koga ali 

kaj poškoduje, pristopimo k njemu najprej s potrditvijo in validacijo: 'Joj, polil si. Ti bom 

pomagala pobrisati.' In vsak s svojo krpo pobrišeta. Ali: 'Si se moral počutiti pa res grozno, da 

si sošolca porinil. Kaj se je zgodilo?' Brez nepotrebne kritike, saj otroci ne mislijo delati slabo. 

Odzivajo se s čustvi, instinktivno in res jim je takrat, ko nekaj takega naredijo resnično hudo, 

čeprav še ne znajo teh občutkov prav pokazati. Mi smo tisti, ki jih učimo empatije s tem kako 

se mi obnašamo do svojih otrok. To, kar otrok posluša iz naših ust, kar čuti iz naših teles, 

postane njihov notranji glas za celo življenje. Namesto kritike jim ponudimo razumevanje in 

pomoč pri rešitvi problema. Tako bodo odrasli v razumevajoče in empatične odrasle. 
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