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Мушко и женско у породици – како се креира и зашто је
важно родно балансирано окружење за дете?
Наше биолошке карактеристике – нпр. хромозоми и хормони – дати
су нам на рођењу. Међутим, и породица и друга окружења детета
(вртић, игралишта) од најранијих дана преносе поруке и о томе
шта се очекује или шта је прихватљиво за дечака и девојчицу. Тиме
васпитавају дете према идеји коју друштво има о томе шта значи
бити девојчица или дечак, те колико су и за шта вредне девојчице
или дечаци. Иако верујемо да је наше дете вредно и важно без
обзира на то да ли је дечак или девојчица, креирајући окружења
у којима постоје различита очекивана и дозвољена понашања
за дечака и девојчицу, нудећи различите играчке, боје, садржај,
типове активности, приче за које претпостављамо да ће се више
свидети дечаку, или девојчици, постоје различити васпитни приступ
дечаку и девојчици, постоји већа укљученост мајке у односу на
оца у свакодневној интеракцији и бризи о детету – ми заправо
креирамо неравноправне услове и неједнаке прилике за учење и
истраживање за своје дете.

Зато, када желимо да креирамо подстицајно окружење за дете,
између осталог, желимо да креирамо родно балансирано – родно
равноправно окружење у породици.
Шта је родно балансирано породично окружење? То је породица
у којој се улоге везане за бригу о детету и домаћинству деле
и дефинишу на основу договора, поштовања, са заједничком
идејом важности учешћа и добробити свих чланова. Зато у
таквим породицама и очеви и мајке подједнако учествују у свим
активностима са дететом и у кући. Овакво окружење подстиче и
подржава приступ васпитању девојчица и дечака који омогућује
једнака права, једнако учешће у рутинама и животу породице
(укључујући и доношење одлука) и тако креира богате прилике
за истраживање и развој. Зато се у овим породицама деци нуде
играчке и активности које су им интересантне и подстичу развој,
а и дечаци и девојчице се укључују у све рутине у домаћинству
и са породицом.
Како креирамо родно балансирано породично окружење од првог
дана?
Дететово окружење би требало да буде подстицајно за развој
и да приказује дететова интересовања и особености, а не
нужно да буде усклађено са очекивањима везаним за дечака,
односно девојчицу.
Када опремате дечију собу размишљајте више о томе какво
окружење је подстицајно за вашу бебу, а мање на то шта мислите
да би ваш дечак или девојчица волео, односно волела.
Ви још не знате шта ће ваше дете волети. Ипак, истраживања
указују на то да и дечаци и девојчице:

су мале бебе уче гледајући у снажне контрастне боје
• док
(црвено-бело-црно; плаво-жуто-наранџасто). Зато би окружење

за бебу требало да буде бело (или сличне неутралне боје),
богато јасним контрасним линијама. Играчке би такође требало
да буду таквих боја. Касније ће их занимати људска лица, слике
предмета које имају у окружењу, а чије називе уче;

су мале бебе уживају у времену које проводе у блиском
• док
физичком контакту са својим родитељима. Зато направите кутак
који ћете моћи да користите за то. Касније ће беба пуно користи
имати од игре на поду (са вама или самостално) – зато му
омогућите да има топао, раван тепих по ком може да се креће;

расту уче да овладавају својим простором. Зато нека
• како
ормарићи, поготову они са играчкама, буду у висини коју дете

може да досегне, нека омогућују да се уз њих подиже, да из њих
вади и у њих враћа ствари. Нека боја буде неутрална и нека
материјал дозвољава да по њему дете црта, или лепи оно што га
тренутно занима и тиме украшава свој простор.

Играчке и игре у којима дете учествује би требало да
су подстицајне, темељене на интересовањима детета,
усмерене на то да дете активно истражује и осећа се
добро и прихваћено, а не да нужно осликавају уобичајене
преференције дечака или девојчице.
Када бирате играчке за дете размишљајте о томе шта њима оно
може да истражи и којим вештинама да овлада. Развојни задаци и
вештине којима у њима овладавају су исти за девојчице и дечаке.

Најбољи начини да их досегну су игра и учешће у различитим
ситуацијама у породици и другим окружењима у којима бораве.
И за девојчице и за дечаке су једнако важни:

и фигурице (и мушких и женских ликова) јер су
• лутке
незаменљиве за развој игре улогама којима дете анализира

ситуације у којима се налази током дана и овладава вештинама
да се у таквим ситуацијама снађе

пузле и материјали који се обликују (пластелин, тканина,
• коцке,
песак, шљунак, тесто) или којима се црта (бојице, темпере,

боцкалице) јер су ресурс за овладавање финим вештинама руке,
али и за развој координације очију и руку која је неопходна да би
дете писало; креативности у мишљењу, сналажења у простору,
разумевања целине и делова (што је неопходно за рачунање)

и сетови јер су одличан додатак драмским играма у којима
• аутићи
дете представља различите сцене из околине, или проиграва

приче које је чуло. Овим играма дете разумева сложене социјалне
ситуације, улоге које постоје у друштву, односе које међу људима
постоје, анализира догађаје којима је присуствовало, учи да
договара правила у међуљудским односима

и музички инструменти јер су одличан избор за игре
• музика
звуцима и ритмом, што је неретко незаменљив подстицај за
покрет

струњаче, лук и стрела и слично јер су одличан избор за
• лопта,
развој вештина кретања и управљања својим телом у простору
прибор, алати, материјали који се користе у
• кухињски
различитим професијама или животним ситуацијама (пегла,
шпорет, косачица, бушилица) јер дају детету прилике да одигра
различите свакодневне активности у кући и разуме њихову
функцију, начин на који се обављају рутине, да само осмисли
ритуале (нпр. прави рођенданску забаву за лутке)

са дететом од првог дана, певање песми и разговор јер
• читање
су најбољи и најцеловитији начин за подстицај говору, вештинама
закључивања, решавања проблема, памћењу, социјалним
вештинама, емпатији, разумевању узрока и последице, или тока
приче, анализи понашања ликова

Укључивање у рутине породице и за дечаке и за девојчице
представља прилике за учење, истраживање и подстицај
развоју.
Зато и за дечака и за девојчицу обезбедите:

у свим рутинама и ритуалима у кући, а не само оним
• учешће
који су у складу са традиционалним очекивањем од мушкараца

и жена (кување, спремање, постављање стола, прање веша,
пеглање, прање судова, припрема колача, поправка аутомобила,
радови у дворишту, поправке, кречење, ширење веша, припрема
за набавку) јер су прилике да дете усаврши и користи своје
увежбане вештине у реалном свету, али и да се осећа значајним
и компетентним чланом своје породице

у свим активностима са породицом ван домаћинства
• учешће
(посете, путовања, куповине, пијаца, месара, аутомеханичар,

кројач, фризер…), или у одлучивању о начину провођења
слободног времена (биоскоп, посластичарница, позориште,
вожња бициклом, пешачење, излет…) јер чини да дете развија
снажан доживљај припадања породичној заједници

Свака од ових рутина крије још мноштво прилика за разговор,
подстицај и похвалу – што су основе развоја стабилне, сигурне,
снажне емотивне везе са дететом.

Игра, разговор и нежност са оба родитеља су кључни за
развој и дечака и девојчица.
Очеви и мајке могу да буду једнако вешти у бризи о детету.
Квалитетан однос са дететом се развија упознавањем, контактом
и свакодневним приликама за заједничке активности родитеља са
дететом. Једнако тако, спретност у бризи о детету, оба родитеља
уче у свакодневним рутинама неге, храњења, свакодневној игри,
разговору и другим активностима са дететом.
Зато, без обзира на то да ли имате дечака, или девојчицу:

да свакодневно ваше дете проводи време са оба своја
• настојте
родитеља у игри, разговору, активностима везаним за рутине
бриге о домаћинству, или неге, храњења детета, ритуалима
успављивања/буђења

да сте обоје – и отац и мајка – подједнако укључени
• настојте
у доношење одлука и бригу о домаћинству, као и у доношење
одлука о детету и у активности са дететом

и оснажујте један другог у родитељској улози, помозите
• поштујте
један другом да се и дете и ви у заједничким активностима

осећате добро и прихваћено. Учите заједно о родитељству и
дајте детету модел како разговарају, договарају и доносе одлуке –
равноправне и уважене особе. Ово ће за дете бити незаменљив и
најснажнији модел за учење добрих односа са вршњацима

Како дете расте, можете урадити и ово:

децу са нетрадиционалним и нетипичним моделима –
• упознајте
неко из ваше породице или околине ко има занимање нетипично

за мушкарца или жену – нпр. жена која вози градски аутобус, или
мушкарац фризер, кројач и слично

и анализирајте приче о животима мушкараца и жена
• читајте
који су „мењали свет”, или приче у којима су и мушкарци и жене
снажни, храбри, јунаци, вође или победници

детету да слободно показује своја интересовања,
• омогућите
или да развија своје способности и вештине, чак и кад оне нису
типичне за дечака/девојчицу. Укажите им на то да нпр. балет не
би био потпун без мушких плесача, да постоји фудбалска лига
и за девојчице, да постоје и мушкарци и жене који су светски
познати кувари или астронаути.

