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Mai témák
1. Működő gyereknevelés 3 percben - Így kezeld a gyerek félelmeit
2. A gyereknevelés jellemző kérdései - Miért nincs 1 könyv?
3. Cikkajánló - Hogyan lesz több idő a gyerekre?

Működő Gyereknevelés

Így kezeld a gyerek félelmeit!

Sok gyereknek van valamilyen rá jellemző félelme. Fél egy tárgytól a szobában, a függöny
lebbenésétől, fél a sötéttől, a széltől vagy valamilyen hangtól, és még sok más hasonló
dologtól félhetnek.

Szeretnék neked egy szinte minden eseteben működő megoldást adni az ilyen helyzetekre.
Hamarosan írok majd erről egy cikket is, mivel azonban az „Működő nevelés 3 percben”
lényege éppen a tömörsége és a tanács használhatósága, ezért majdnem elintézem itt egy
nagyon fontos mondattal és annak magyarázatával:

A lényeg: A gyerek nem fél attól, amit kontrollálni tud.

Gyakorlat: Ha valamitől fél, akkor mutasd meg neki, hogy azt a dolgot tudja kontrollálni, azaz
létrehozni, megváltoztatni vagy megszüntetni. (A három közül általában 1 is elég a félelme
eloszlatásához.)

Példa: Ha fél a sötéttől, akkor mutasd meg neki, hogy „hatalma van a sötétség felett”. Mondj
neki valami ilyesmit: „Gyere, csináljunk sötétet!” Ehhez lehúzathatod vele a rolót a szobában,
persze ha tényleg fél a sötéttől, akkor lehet, hogy úgy kell kezdeni, hogy előbb csak arra kéred:
„Csökkentsd a fényt a szobában!” Ha már tud sötétet csinálni, akkor a következő lépés ez:
„Most szüntesd meg a sötétet!”

Kiegészítés: Néha még a kontroll gyakorlása sem szükséges ahhoz, hogy valamivel
kapcsolatban elmúljon a gyerek félelme, mert a gyerek el tudja képzelni, hogy kontrolláljon
valamit, ha nem ismeretlen a számára. Ezért ha elmagyarázzuk neki, hogy a sötét nem más,
mint a fény hiánya, akkor nagyobb lesz a megértése és érti majd azt, hogy mitől van sötét. A
beszélgetésnél azonban sokkal jobban működik, ha a ténylegesen kontrolláltatjuk vele.
Mindezekről hamarosan bővebben a gyerekneveles.hu-n.

A gyereknevelés jellemző kérdései

A gyereknevelés aránytalansága

Megannyi kérdés és válasz, bizonyosság és bizonytalanság fut át a fejünkön, amíg felnevelünk
egy gyereket. Ráadásul a kérdéseknek még akkor sincs vége, amikor a gyerekünk felnőttként
már önálló életet él, mert utólag is azon tűnődhetünk, hogy annak idején jól csináltuk-e, majd
jönnek az unokák, s velük az újabb kérdések, válaszok és jó vagy kevésbé sikeres megoldások.

Ma egy több részes sorozatot kezdünk. Végigmegyünk a gyereknevelés jellemző kérdésein és
helyzetein. Kérdéseken itt leginkább eldöntendő szülői dilemmákat értünk. „Ez jobb a
gyereknek vagy az?” „Helyrehozhatom-e a mai nevelési hibát holnap sem?” „Ez túlzott
engedékenység és szigorúbbnak kellene lennem, vagy éppen fordítva?” „Mit tegyek, hogy ne
sérüljön a lelkivilága, és nem kell-e inkább megszoknia vagy megszoknom, hogy vannak ilyen
sérülések?”

Mindezek csak pár kérdés a végtelen soknak tűnőből, de szeretnélek megnyugtatni, hogy
egyáltalán nem is olyan nagy ezeknek a mennyisége. A kérdések, melyeken szülők,
nagyszülők, pedagógusok dilemmáznak, csokorba gyűjthetők. A megfogalmazások
változatos skálája miatt tűnnek ezek végtelen sokaságnak, valójában nincs belőlük több, mint
ami egy könyvben megválaszolható.

Annak érdekében, hogy fő témánknál maradjunk, nem megyek most bele abba, hogy akkor
miért is készült már eddig is igen sok könyv a gyereknevelésről, s várhatóan miért készül majd
igen sok ezután is. Az egyik válasz erre nyilvánvalóan az, hogy változnak a társadalmak,
változik a családok szerepe, és így eltérő a gyerek környezete is.

Meg�gyelheted, hogy a gyerek születését követően még hosszú ideig, de már előtte is, a
szülők főleg a gyerek testi fejlődésére fókuszálnak. Ez részben érthető is, hiszen az ő testi
egészsége fontos alap ahhoz, hogy képességei folyamatosan kiteljesedhessenek.
Megjegyzem, hogy aki születési rendellenességgel világra jött gyermeket nevel, az nagyobb
korlátok között és többlet nehézséggel, de hasonló vonalon halad.

Sok könyv foglalkozik azzal, hogy mi és hogyan változik az első időkben a gyerek mozgásában,
érzékelésében hétről-hétre, hónapról hónapra. Ebben a témában a legtöbb anyuka és apuka
nagyon képzett, ez sok családban folyamatos vizsgálódás tárgya, és a szülő örül minden
újdonságnak, amit a gyerek az első két évben mutat.

A gyereknevelésben létezik egy aránytalanság: a testi fejlődésnél kisebb �gyelmet kap a
gyerek lelki, szellemi fejlődése, és általában az, hogy mennyire érzi magát jól az adott családi,
óvodai vagy iskolai környezetében. Ez nyilván nem igaz minden családra, de bárki
tapasztalhatja, ha oda�gyel arra, hogy szülők miről mennyit beszélnek egymás között
játszótéren vagy buszon.

Persze divatos dolog „boldog gyerekekről” idézeteket megosztani az interneten, de bár
ugyanennyi időt fordítanának szülők arra, hogy oda�gyeljenek arra, amikor a gyerek azt
mondja: „Anya, anya, �gyelj! Látod?” Az ilyen helyzetekre ugyanis nem elég válasz egy csak
úgy odavetett, de őszintén át nem élt: „Látom, ügyes vagy!”, bár messze jobb, mint amikor ezt
halljuk: „Ne zavarj már állandóan!”

Nem szeretnék igazságtalan lenni azokkal a szülőkkel, akik több munkát vállalnak a
megélhetésért, s ezért alig van idejük a gyerekkel lenni. Nyilvánvalóan nem jó úton jár egy
társadalom, amelyik robot csinál tagjaiból, és a puszta létért való küzdelemre készteti tagjait.
Nem hiszem azonban, hogy azt várod tőlem, hogy kifejtsem: igenis létezhetne olyan világ,
amelyben az embernek módja nyílna másoknak őszinte �gyelmet adni, és az élet szépségeit
megélni. Amúgy ez gazdasági szempontból sem lehetetlenség.

Ezt a témát a következő levélben folytatjuk azzal, hogy miért nincs egy olyan könyv a
nevelésről, ami minden szülőnek megfelelne.

Írások a gyerekneveles.hu-n

Cikkajánló

Hogyan lesz több idő a gyerekre?

A Gyereknevelésen találsz egy írást, benne
9 javaslattal. Ha valaki megfogad ezekből
néhányat, és használja azokat az életében,
akkor több ideje lesz a gyerekre és az együtt
töltött idő is értékesebb, divatos szóval
pedig „hatékonyabb” lesz.

> Elolvasom

Írhatsz nekem

Örömmel veszem, ha válaszolsz

Örömmel veszem, ha megírod, milyen volt
számodra az, amit olvastál. Megírhatod azt
is, hogy egy hét mely napján van a
leginkább időd elolvasni a Gyereknevelési
Levelet?

kapcsolat@gyerekneveles.hu

Akár nevelsz most gyereket, akár nem,
köszönöm, hogy velem tartasz, és fontos

számodra is a gyereknevelés témája!

Barátsággal:

Novák Ferenc
tanár, aki társ a nevelésben

Másolási információ
1. Szabadon továbbíthatod ismerőseidnek ezt a levelet, illetve kinyomtathatod valaki
számára teljes terjedelmében.
2. Ha szeretnéd megosztani interneten, például saját blogodban vagy weboldaladon ennek a
levélnek a tartalmát, akkor kérlek felelj meg annak feltételnek, hogy megnevezed a szerzőt
(Novák Ferenc), a "Gyereknevelés" oldalt és teszel rá a gyerekneveles.hu oldalra mutató
linket.
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