
VZGOJA ZA ENAKE
MOŽNOSTI SPOLOV





LUKA IN ANA STA DO 4. LETA
ENAKA

• Spolne razlike takrat še niso opazne.

• Poudarek je na delih telesa ki jima.
omogočajo spoznavanje sveta (roke, oči,
ušesa…) in NE na spolnih organih.

• Obnašata se podobno.

• Imata iste travme (travma odstavitve,
sesanja).



PO 4. LETU SE ZAČNEJO POJAVLJATI
PRVE RAZLIKE V VZGOJI…

ANA
• Jo ljubkujejo.

• Ji pomagajo.

• Lahko joče.

NAVIDEZNA

PREDNOST DEKLICE

ANE!

LUKA
• Se začne

osamosvajati.

• Sam poskuša
reševati svoje težave.

• Ne joče.

Z DEČKOM LUKOM

IMAJO POSEBNE

NAMENE!



MEHANIZMI DOLOČANJA

ANINA PUNČKA
• Kompezacija (nadomestilo)

za Anin penis je punčka

• Njej pomeni nekaj.
odtujenega in je simbol
PASIVNOSTI (je neživa).

• Ker se ne utelesi v
nobenem delu telesa,
utelesi zunanji objekt.

• S punčko se identificira.

LUKOV PENIS
• Moški spolni organ

postane simbol njegove
avtonomije – ALTER
EGO.

• Je del njegovega telesa
in je simbol AKTIVNOSTI
(je živ).

• Kot nosilec označevalca
čuti večvrednost.



LUKA – AKTIVNOST

• Aktivna igra (Luka
lahko pleza po
drevesih).

• IDEAL: biti zanimiv, biti
aktiven.

• Luka mora LJUBITI
(aktivnost), da je

srečen.

ANA – PASIVNOST

• Pasivna igra (Ana ne
sme plezati po
drevesih).

• IDEAL: biti lepa kot
slika, biti pasivna.

• Ana mora biti
LJUBLJENA
(pasivnost), da je
srečna.



URADNE VREDNOTE ♂
• Znanje.

• Občutek pripadnosti.

• Enakost.

PRIKRITE VREDNOTE♂
• Aktivnost.

• Pogum.

• Moč.

• Uspeh

• Duhovitost, zanimivost.

URADNE VREDNOTE ♀
• Znanje.

• Občutek pripadnosti.

• Enakost.

PRIKRITE VREDNOTE ♀
• Pasivnost.

• Marljivost.

• Lepota, mladost.

• Ljubezen (biti ljubljena).

• Sreča.



ENAKE MOŽNOSTI SPOLOV V
DANAŠNJEM ZAHODNEM SVETU

DA:
• Zaposlitev

• Izobraževanje

• Enakost pred
zakonom

NE:
• Zaposlitev (fizično

težka dela, visoki
položaji)

• Izobraževanje
(podiplomski študij)



IN KAKO BI MORALO BITI?


