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oSki tradicronalno v dru2in
predstav ja trdnost, vse

bolj pa se izpostav ja tudi
njegova podporna vloga, k

lo moramo v sodobnem pomenu besede
ta./-mpt, ZoiO 5i,OkO. DanpS Jp -anrei
povsem obicajno. da sodoben modki
mater svojega o' o"a nrdi pomoa orr

hiSn h opravilih. To pomen , da skrbi. da je

hisa cista n v dobrem stanlu 1er pomaga
pri vzgol otrok in je pri tej celo dejavno
ude e2en. V tak5n h primerih mo6kr 2ensk
pOnaga. da jtr lah-o notrar-e mrnelsa 'n
custveno stab lna ter zato ne samo bo jsa

mama, temvec tudi bolj zadovo jna v v og

partnerke. Kot taka posredno ustvarla

spodbudno dru2insko vzdu5je za zdrav

razvoj otroka. Vendar ne pozab mo. da
je temelje postavil pravzaprav moSki kr

2enski zagotavlja varnost rn trdnost skozr

Svole vedcnlc da se Zatlpn^a /a nrUne

otroke n druZ no

Posplo5evanje nam prinese hitrejse

in lalje razumevanje sveta. zato se za

trenutek pomudrmo pr razlrkovanlu
med moSk m in 2ensko V znanost
potekalo burne razprave. ce so te razlike
posledica prrrojene blolog 1e aL dru2ben h

prtiskov ali morda celo kombinacije
vseh delavnikov. Na sploSno velja, da
moSkega in 2enske ne moremo razumet
kot dveh nasprotnih po ov, saj v oga oceta
n v oga mame otroku prnaiata razl cne
prednosti in sioge Obe vlog se med

seboj dopolnjujeta. kar pomeni. da sta
nulni za zdrav razvol otroka n med seboj
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nista zamenljivi.
Ali sta nacin oceta in mame npr. pri igri

res tako razli\na? Poglelmo si slededa
dva primera:

1) Ode dvigne svojega sedemmesed-
nega sina Zanain gavrie v zrak.

Medtem ko Zan pada nazaj v njegovo
narodje, ga ode ves das gleda - oba
se gledata iz odi v odi. Zan se smeji,

ode ga objame in potem spet vrze v

zrak.

2) Mati svojo 10-mesedno hderko Majo
posadi v svoje narodje, iz kupa igrac
potegne Majino najljub5o igrado
zelenega slondka in ga, 5e preden ga

ponudi Maji, neZno poboZa. Maja se

nasmehne, zato mama pred Majinimi
odmi 5e nekaj dasa stresa zelenega
slondka. Maja se smeji in svoje rodlce
stegne proti slondku.

Sta ta dva primera samo stereotipno
posploSevanje ali se oce in mama
dejansko povsem drugace igrata s

svojimi potomci? Niz Studij potrjuje, da
razlike v vlogi odeta in mame pri igri

obstajajo, prav tako pa tudi pri vzgoji na

sploSno.

Razvojni psihologi so se v
preteklosti osredotodali
izkljudno na to, kako vloga
mame vpliva na otrokov
razvol. lzpostavljali so
pomembnost zdrave
navezanosti oziroma
zdravega odnosa med
mamo in otrokom, danes
pa se strinjajo, da imajo
tudi odetje edinstveno in

kljucno vlogo pri usmerlanju in

spodbuJanl u otrokovega r azvo)a.

Mnogi strokovnjaki celo opozarjajo.
da so lahko ocetje prav tako skrbni
in pozorni pri negi novorojencka in

dojendka (kar predstavlja prvo leto

otrokovega Zivljenla) kot matere. Ko

otroci rastejo, ocetje prevzamejo vse ved

odgovornosti: poleg klasidno vzgojne
vloge tudi vodilno vlogo v intelektualnem
in druZbenem razvoju otroka. Tudi ce se

ode "samo igra" in skrbi za zabavo, vpliva
na intelektualni rn dru2beni razvoj svojih

otrok. Oce je tisti, ki v igro vpleta ved

znanja in zanimivih dejstev ter otroka iz

varnega domadega zavetja vpelje v Sirni

svet dogodivScin, kjer.le veliko priloZnosti

srecati druge ljudi.

Dojencki zazdrav custveni in mentalni
razvoj potrebujejo trdnost, ki jo ode in
mama dojencku omogodita, tako da
sta oba dustveno trdna. Mama za to

potrebuje odetovo podporo in njegovo
pripravllenost, da pri vzgoii dejavno

sodelule. Poleg tega dojendek potrebuje

5e obdutek varnosti in predvidljivosti,

kar mu star5a zagotovita skozi ljubede

druZinsko okolje in z doslednimi odzivi
(npr. ko dojendek zajoka, se morata

odzvati vedno enako). Vse od spodetja
pa do psiholoSkega ro.lstva otroka, ko

se otrok zaveda svojega samostojnega
obstola in razume, da ni podalj5ek svoie

mame, je vloga oceta dragocena, detudi

ne nujno v sredisdu Pozornosti.
Normalni razvoj ie nekaj tednov Po

rojstvu dojendka vodi otroka iz faze,

v kateri se na okolje sploh ne odziva,

v fazo simboze. Dojencek je tesno

navezan na najpomembnejso osebo v

svojem Zivljenju - na svojo mamo. Ona
je namred tista. ki zadovolji vse njegove
potrebe. Vendar pa tudi oie pridobiva na

veljavi, saj se dejavno vpleta v interakcijo

z dojendkom. Ker je dojendek zdaj 2e

sposoben najbolj osnovnega odziva,

odetje dobijo nov zagon, da bi bili del

dim ved interakcij z dojendkom (detudi

samo opazujejo interakcilo med mamo

in dojendkom, ko mama npr. doji).

Ker 1e mama tista, ki skrbi za vedino
dojendkovih potreb, odetu preostaneta

igra in zabava z dojendkom. V interakciji

s svojim potomcem so veliko bolj verbalni
in dinamidni: interakcija odetov praviloma

vedno vsebuje komponento "delati" (v

nasprotju z mamino "biti" npr. varen,

zdrav, sit ...). Tako se dojendek naudi, da
se dejavne in zanimive igre praviloma

zgodijo z odetom; ko so otroci starej5i,

se pogosto raje igrajo z odeti, saj le{i
zagotavljajo nepredvidljivo in razburljivo
interakcijo, Tak5en nacin stimulacije,
ki jo v otrokovo Zivljenje vnaia vloga

odeta, spodbu ja zdrav razvoj otrokovih
moZganov. Studije celo potrlujejo,

da otroci z dejavnimi odeti dosegajo
bolj5e rezultate na testih, ki preverjajo

sposobnost razmiSllanja.

Ko dojendki odrastejo v maldke, morata
star5a - poleg zadovoljevania osnovnih
potreb in nege - maldku omogoditi
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raziskovanje rn mu jasno postaviti meje.

Ocetje imajo pri doseganiu teh dveh ciijev

zelo vidno vlogo, saj maldka skozi igro

udijo, kako naj re5uje teZave in naveZe

prva prijateljstva. Ode maldka podpira v

njegovem raziskovanju in krepi njegov
pogum. Mo6ki to podenjajo veliko bolj

naravno kot Zenske (no, tako se vsaj zdi).

Ko se odetje s svojimi maldki igrajo, ne

gre samo zazabavo, detudi je na Prvi
pogled tako. Odetje zagotavljajo varno,

a zahtevnej5o areno za svoje maldke, v

kateri se maldek udi interakcij z drugimi

in zunanjim svetom. Skozi nepopustljivo,
vdasih morda celo grobo igro ustvarjalo

ovire in od svojih maldkov zahtevajo, da

upo5tevajo pravila in meje. Hkrati pa jih

spodbujajo, da raziskujejo (tudi svojo

ustvarjalnost, kako lahko zmagajo. in

svoje sposobnosti, da poskusijo z novlml

strategijami) in vzlraiaio. Maldki, ki se

morajo zanesti nase, da bi npr. dobili

Zogo, ki jo ode drZi visoko v zraku, se

skozi igro udijo, kako re6evati ieZave.

Ode ima velik vpliv tudi na dustveni

razvoj otroka: ne samo da ga dejansko

udi primernih dustvenih odzivov, ki

mu pomagaio, da je bolj priljubljen pri

svojih vrstnikih, temved se otrok le{eh
udi z opazovanjem. Zato je pomembno,

kak5en je odnos med mamo in odetom

oziroma kak5ni so dustveni odzivi

(predvsem v napetih in stresnih trenutkih)

obeh star5ev v Primarni druZini.

Vloga odeta pri razvoju otroka ie vsekakor

vedplastna, ker je modno dopolnilna

vlogi mame. Ode tako ne predstavlja

pomembnega dejavnika v otrokovem

razvoju, temved pomemben temeli

mamini custveni stabilnosti. Psihologi

opozarjajo na to, kako Pomembna so
prva leta otrokovega Zivljenja, saj ie
dojendek povsem odvisen od svojega

okolja. Ker ni sposoben samostojnosti in

jasne komunikaciie, informacije o sebi

dobiva skozi vsa svoja dutila. V prvem letu

dojendek izoblikuie obdutek sprejetosti,

varnosti in samozavesti - vse skozi odzive

svojih star5ev. Odzivi pa zajemajo odnos

med mamo in odetom, mamimo dustveno

stabilnost ier njeno sposobnost, kako

hitro in natandno zadovolji dojendkove
potrebe, odetovo pripravljenost pomagati

in sodelovati, ki Ponovno vPliva na

krepitev maminega notranjega miru.

Ko postaneta star6a, tako mati kot

ode sprejmeta veliko odgovornost, da

vzgojita zdravega otroka. S duiednostjo'

ki nas udi, kako ohraniti noiranji mir in

razvijati sodut.ie ter ljubezen, ustvarjamo

najbolj5e okolje za otrokov razvoj. Ode

s dujednostjo krepi svojo vlogo odeta in

partnerja ter predstavlja pomemben dlen

druZinskega kroga.

Besedilo: mag. Mia Bone, univ. dipl' psih'
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r.li dujecnosti
predstavljajo sodoben

pristop v Solah za star5e. NICE
(National lnstitule for Health and

Care Excellence iz Velike Britanije)

cujednosti pripisuje pozitivne udinke

pri zmanj5evanju stresa in povedanju

kakovosti Zivljenja, izboljSanj u

partnerskih odnosov in samozavesti

v vlogi stra5ev, Vec o slovenskem
programu dujednosti najdete na
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