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Gyereknevelési Levél
A ma gyermeknevelése a világ holnapja - 2021. december 9.

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

Novák Ferenc
társ a nevelésben

Mai témák
1. Ajánló / Kétféle segítség gyermekünknek
2. Működő nevelés 3 percben / Az engedékenység határa
3. Iskolai előadás / Iskolai agresszió csökkentése

Ajánló

Kétféle segítség gyermekünknek

A szülő részéről a gyerek felé kétféle segítség létezik. Az egyik az, amire a gyerek szerint is
szükség van, a másik az, amiről úgy érzi, hogy erőltetik. Elég nehéz kezelnie, amikor a szülő
azt mondja, hogy „Én csak jót akarok neked!”, miközben a gyerek számára éppen nem az tűnik
jónak. Erről szól a Kétféle segítség gyermekünknek című írás, amit elolvashatsz a Gyereknevelés
oldalon.

ELOLVASOM

Működő nevelés 3 percben

Az engedékenység határa

Ismered azt, amikor valamely elutasító válaszodra azt mondja a gyerek, hogy „Csak egyszer!”
vagy „De légyszi-légyszi, csak ma!”
Ha nincs kőből a szívünk, akkor néha engedünk, pedig az ilyen kérések valamilyen szokás vagy
megegyezés alkalmi �gyelmen kívül hagyását jelentik.

A túlzott engedékenység, ami a végletekig csak a gyerek elvárásainak próbál megfelelni,
könnyen vezet a gyerek zsarnokságához. Sajnos ezzel együtt sok egyéb negatív jellemvonás
jön létre, ami lehetetlenné teszi a gyerek számára a másokkal való harmonikus
együttműködést gyermek- és felnőtt korában egyaránt. Nem részletezem a további
mérhetetlen hátrányt, amit az ilyen nevelés okozna a gyereknek.

A kíméletlen hajlíthatatlanság pedig olyan gépies szülő-gyerek kapcsolatot eredményezhet,
hogy sok gyerek akkor már jobban örülne egy robot Anyának vagy Apának. Az ilyen szülői
rugalmatlanság hatására a gyerek is rögzült elképzeléseket hozhat létre, amelyek mellett
esetleg akkor is kitartana, ha a világ összes bölcsessége mást sugallana számára. Pontosan az
ellenkezője is megtörténhet azonban, tehát teljesen elveti majd a szülőtől tapasztalt példát,
és ő maga válik túlzóan engedékennyé.

Az engedékenység és hajlíthatatlanság közötti határ minden szülőnél máshol húzódik meg. A
két szélsőség nyilvánvalóan kudarcok felé vezet a nevelésben, de hol húzódik annak optimális
határa. Az engedékenység helyes mértékének megsértését a gyerek viselkedése csak utólag
mutatja, például követelődzővé válik, vagy ellenkezőleg; visszahúzódóvá, túlzottan
önállótlanná, alázatossá, olyanná, aki nem gondolja, hogy alakíthatja maga körül az
eseményeket.

A kulcs ami az optimális sávot kijelöli, a saját érzésed vagy tapasztalatod, amit a következő
kérdésekre adott válaszaidból lemérhetsz. Azt is mondhatnám, hogy ha ezek közül akár csak
egyre is igen a válaszod, akkor valószínűleg nem jókor vagy túlzóan vagy engedékeny –
legalábbis abban az időpontban.

- A gyerek rendszeresen nem tartja be azokat az ígéreteit, amiket cserének ajánlott fel,
amikor engedtem neki?
- Csak azért tennék most kivételt, hogy csökkentsem a jelenbeli helyzet kényelmetlenségét?
- Igazából magam sem értek egyet az általam hozott szabályokkal vagy a gyerekkel együtt
kötött megállapodásaimmal?
- Csak azért teszek engedményeket, hogy jóvátegyem saját másféle nevelési hibáimat?

Ezek komoly kérdések, és esetleg nem könnyű szembenézni velük, de jobb ismerni őket, mint
szőnyeg alá söpörni a válaszokat. Tisztában vagyok azzal, hogy ez a téma sokkal bővebb
kifejtést igényel, mint ami ebben a levélben lehetséges. Egyszer egy cikk vagy hangjegyzet
formájában megteszem, hiszen az is válaszra vár, hogy min kell változtatni hosszú távon, ha
az előzőek közül egy-egy kérdésre igen a válasz.

Iskolai előadás

Iskolai agresszió csökkentése

Az iskolai agresszió sok gyerek életét megkeseríti. A pedagógusok igyekeznek csökkenteni
ennek mértékét, bár idejük alig van a magas óraszám mellett. Néha azonban ők is kifogynak a
technikákból. Ezért nyújtok díjmentes segítséget tanári karok számára, és náluk, az iskolában
vagy a település kultúrházában tarom meg az Iskolai agressziócsökkentési előadást. Ha van
ilyen nehézség az iskolában, akkor küldd el a következő linket gyermeked tanárának!

https://www.gyerekneveles.hu/iskolai-agresszio-csokkentesi-eloadas/

Az előadásról

Véleményed vagy kérdésed van?

Örömmel veszem, ha megírod, hogy miről szeretnél olvasni! Talán éppen az lesz a következő
téma.

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