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Gyereknevelési Levél
A ma gyermeknevelése a Világ holnapja - 2021. február 18.

Szervusz!

Örülök, hogy ma is velem tartasz a gyereknevelés problémáinak elemzésében és gyakorlatias
megoldások, lehetőségek megismerésében.

Novák Ferenc
tanár, aki társ a nevelésben

Mai témák
1. Ajánló / Szabad-e büntetni a gyereket?
2. Működő nevelés 3 percben / Az osztály bohóca
3. Heti gondolat a nevelésről / „Gyerekérett”-e az iskola?

Ajánló

Szabad-e büntetni a gyereket?

Cikk és hangjegyzet (podcast) formában is elérhető a „Szabad-e büntetni a gyereket?”
Világos számomra, hogy nem nagyon van szülő, akik még ne büntette volna a gyerekét. Abban
is biztos vagyok, hogy jóérzésű szülők alapvetően nem büntetéspártiak. Így a „Szabad-e
büntetni a gyereket?” költői kérdés számodra. A cikk és a hangjegyzet tartalma azonban segít
neked abban, ha más szülőket kellene meggyőznöd.

ELOLVASOM MEGHALLGATOM

Működő nevelés 3 percben

Az osztály bohóca

Heti gondolat a nevelésről

„Gyerekérett”-e az iskola?
Biztosan találkoztál már az osztály bohócával akár gyerekkorodban, akár később, mint szülő
vagy pedagógus. Az osztály bohóca egy probléma is, amit az a gyerek jelent magának és
mások számára. Ha ismersz erre megoldást, akkor tanáccsal szolgálhatsz másoknak, hogyan
kezeljenek ilyen helyzetet.

Hamarosan jelenik meg erről cikk is, ami jobban alátámasztja azt a technikát, amit most csak
nagyon kis magyarázattal látok el annak érdekében, hogy kordában tartsam ennek a levének a
terjedelmét.

A bohóckodó gyerek valóban a �gyelem megszerzésén munkálkodik, de a �gyelem csak
eszköz számára. Az elismerés az, amire vágyik, és amire a �gyelmet használná.

Ezért ha eléred azt a célt, hogy a gyerek mással is kivívhasson �gyelmet, mint idétlenséggel,
akkor már közel a siker. A következő lépések, melyek közül az első kettőt sokan használják
saját tapasztalatuk alapján is, a segítségedre lesznek:

Ne nevess az idétlenségein!

Nevess nagyot, ha valami tényleg tréfásat mond!

Adj neki komolynak tűnő, de képességeit nem meghaladó feladatot.

Várd el, hogy megcsinálja és utána dicsérd meg!

Adj neki további komoly, de gyerekhez mért feladatot, amiben veled vagy másokkal,
például testvérrel vagy ismerős gyerekekkel kell együttműködnie.

Várd el, hogy megcsinálja és utána dicsérd meg!

Folytasd a helyzet javulásáig!

A gyerektől azt kapod vissza, amire a �gyelmedet helyezed. Ha az értelmes dolgokért kap több
�gyelmet, akkor jellemzően értelmes viselkedést tapasztalsz majd.

Válaszolok

Sokat hallani arról, hogy tízezer gyerek megy majd szeptemberben „iskolaéretlenül” iskolába.
Ez nagy szomorúság a gyerekek szüleinek, és előrevetíti azoknak a pedagógusoknak a nehéz
helyzetét is, akik majd nekik segítenek megfelelni az iskolai elvárásoknak és
körülményeknek.

Az iskolával szembeni elvárásnak több oldala van, amelyek kíméletlenül körbeérnek,
akármerre is indulunk. Mire van szüksége az egyénnek, a gyereknek, a családnak, és mire a
társadalomnak? Ez nem az összes kérdés, de az ezekre adott válaszokból derülne ki, milyen
milyen tudás kellene, ehhez milyen iskola, abban milyen tantárgyak (, ha egyáltalán meg kell
tartani ezt a struktúrát), és az ilyen elvárásokhoz milyen pedagógusképzésre lenne szükség.

Jelenleg nagy mértékben elavultak az elvárások, a tanagyagok, és emiatt (, nem pedig
önmagában) a tanárképzés is, miközben a pedagógusok nagy többsége igen lelkes ember.
Nem politizálok, mivel hatalom engem nem vezérel, de ha ez oktatáspolitika, akkor most pár
percre beleütöttem az orromat. Miért teszem mégis? Mert ez érinti a gyerekeimet, sok-sok
szülőt, az ő gyerekeiket, aggódó nagyszülőket és tanárokat is, akiket örömmel szolgálok.
Érinti az országot is, vagy ha nagy méretekben gondolkodunk, akkor a világot is.

Nem hiszem, hogy a ma iskolája érett lenne. Nem alkalmas ugyanis arra, hogy a gyerekek
értelmes irányokban, fokozatosan, nagyobb lelki sérülések nélkül kiteljesíthessék
képességeiket és megszerezzenek olyan tudást, ami minőségében és mennyiségében nem
agyonnyomja, hanem felemeli őket.

Mivel az iskola nem „gyerekérett”, így cinikus dolog rásütni egy gyerekre, hogy nem
iskolaérett. A szülőket azonban megértem, hogy igyekeznek megszerezni ezt a státust a
gyereküknek, mert ezzel még egy évig valamelyest védelmet szereznek számukra.

Véleményed vagy kérdésed van?

Örömmel veszem, ha írsz

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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