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Gyereknevelési Levél
A ma gyermeknevelése a világ holnapja - 2021. április 2.

Szervusz!

Örülök, hogy velem tartasz a gyereknevelés problémáinak értelmezésében és gyakorlatias
megoldások, lehetőségek megismerésében.

Novák Ferenc
társ a nevelésben

Mai témák
1. Ajánló / Az én apukám gazdagabb
2. Működő nevelés 3 percben / Mi van az agresszív gyerek fejében?
3. Heti gondolat a nevelésről / Jóvá vagy gonosszá

Ajánló

Az én apukám gazdagabb

Más gyerekek heccelésének (bullying), cikizésének speciális fajtája, amikor egy jómódú
gyerek a szülei gazdagságával dicsekszik. Ezt a problémát sok szülő kezeli okosan, de néha
érzik, hogy nem volt 100%-os a megoldás. Ezért most cikk és hangjegyzet (podcast)
formában is elérhető „Az én apukám gazdagabb” című írás. A megoldásokat, és egy kedves
történetet csak a hangjegyzet tartalmazza, ide érteve a „Segítség-értékrend” technikát is. Ha
meghallgattad, javaslom, hogy iratkozz fel a Gyereknevelés Hangjegyzet Youtube csatornára
is – csak egy kattintás!

ELOLVASOM MEGHALLGATOM

Működő nevelés 3 percben

Mi van az agresszív gyerek fejében

Iskolákban és óvodákban díjmentesen tartok előadásokat az agresszivitás csökkentéséről.
Most azonban egy olyan anyagot teszek közzé, ami elsősorban otthoni használatra készült.

Ha nem agresszív a gyereked, akkor is fontos ismereteket szerezhetsz abból az útmutatóból,
ami most 2 héten keresztül csak a Gyereknevelési Levelek olvasóinak letölthető.
Mivel a technika ismertetése jóval hosszabb 3 percnél, ezért csak a lépések felsorolását
helyezem el ebben a levélben, de a teljes anyagot is letöltheted PDF formátumban, ha egy
kicsit most lejjebb görgetsz.

Ellenőrző lista az agresszivitás csökkentéséhez
- „Agresszív a gyerekem! Mit tegyek?” útmutató
- „Az agresszív gyerek – Alapok”
- „Nem vagy egyedül”
- „Nem vagy egyedül” / Tennivaló
- „A gyereket érő agresszió kizárása”
- „A gyereket érő agresszió kizárása” / Tennivaló
- „Testi okok csökkentése / Alvás”
- „Testi okok csökkentése / Alvás” / Tennivaló
- „Testi okok csökkentése / Éhes gyerek”
- „Testi okok csökkentése / Éhes gyerek” / Tennivaló
- „Testi okok csökkentése / Túl sok cukor”
- „Testi okok csökkentése / Túl sok cukor” / Tennivaló
- „Nevelési okok hatásainak csökkentése vagy megfordítása”
- „Akaratos szülő”
- „Akaratos szülő” / Tennivaló
- „Túlzott engedékenység, elkényeztetés”
- „Túlzott engedékenység, elkényeztetés” / Tennivaló
- „A szabálytisztelet helyreállítása”
- „A szabálytisztelet helyreállítása” / Tennivaló
- „Otthoni szabályok és munkamegosztás” / Tennivaló
- „Cél és cselekvés”
- „Cél és cselekvés” / Tennivaló
- „Segítség és büszkeség”
- „Segítség és büszkeség” / Tennivaló
- „Befejezés”
- „Befejezés” / Tennivaló

Miért csak két hétig tölthető le? Később csak azért nem lesz letölthető, hogy tudjak róla,
amikor valaki alkalmazza a technikát. Ezért a továbbiakban e-mail-ben tudják majd elkérni a
Gyereknevelés olvasói.

Agresszív a gyerekem - Mit tegyek.pdf

LETÖLTÖM

Heti gondolat a nevelésről

Jóvá vagy gonosszá

Egy Locke nevű �lozófus és orvos (John Locke 1632-1704), ezt mondta négyszáz évvel ezelőtt:

"Az utunkba akadó emberek kilenc tizede nevelése útján lett azzá ami: jóvá vagy gonosszá,
hasznossá vagy haszontalanná."

Merész dolog egy pedagógiáról a távoli múltban nyilatkozó személyt idézni a jelenben, mert
mai korunk elképesztő méretekben kritikus. Úgy értem, mindig akadnak elegen, akik csípőből
tüzelnek bárkire, aki él és mozog, különösen pedig olyanokra, akik még gondolkodni is
merészelnek.

Mai óvodapedagógusok, tanítók és tanárok is ki vannak téve az ellentétes szülői elvárások
kereszttüzének, de amikor régi idők pedagógusát idézzük, akkor azonnal előkerül egy csomó
ember, aki innen a mából, könnyedén megmondja, hogy az a valaki mennyi mindenben
tévedett. Bele se gondolnak, hogy mennyire igazságtalan dolog egy másik korban és
társadalmi térben élő ember gondolatait innen a mából kritizálni. Ami ma természetes, azért
régebben akár még máglyahalál is járhatott.

Hogy én se végezzem máglyán itt a jelenben, ezért nem állítom, hogy Locke valami
tévedhetetlen �ckó lett volna. Nem volt az. Az idézet azonban, ami tőle való, nem csak azt
mondja, hogy a nevelés fontos, de azt is, hogy az ember nem születik rossznak! Ez pedig nem
kis teljesítmény az 1600-as években.

Sokan még máig sem ebből indulnak ki, amikor egy gyereket látnak hibázni, vagy egyenesen
ártani viselkedésben vagy tanulásban. Ezért használnak felnőttek annyi büntetést.
Emelem hát a kalapom Locke előtt, és minden pedagógus és szülő előtt a múltban és jelenben,
akik képviselni mernek egy értékrendet, miközben nem állítják magukról, hogy
tévedhetetlenek!

Véleményed vagy kérdésed van?

Ha írsz nekem

Örömmel veszem, ha megírod, milyen volt számodra az, amit olvastál. Érdekel az is, hogy mi
foglalkoztat mostanában leginkább a gyerekekkel kapcsolatban.

kapcsolat@gyerekneveles.hu

Akár nevelsz most gyereket, akár nem, köszönöm, hogy velem tartasz, és fontos számodra is a
gyereknevelés témája!

Barátsággal:
Novák Ferenc

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 az egyetlen feltételnek, hogy megnevezed
a szerzőt (Novák Ferenc), a „Gyereknevelés” oldalt és teszel rá a gyerekneveles.hu oldalra
mutató linket.
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