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Gyereknevelési Levél
A ma gyermeknevelése a világ holnapja - 2021. május 13.

Szervusz!

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

Novák Ferenc
társ a nevelésben

Mai témák
1. Ajánló / Rendetlen a gyerek
2. Működő nevelés 3 percben / Testvérek - Kinek van igaza?
3. Heti gondolat a nevelésről / Vissza az iskolába

Ajánló

Rendetlen a gyerek

Egy rendszerető szülő gyereke körül is lehet folyamatos a rendetlenség. Ez a probléma
szemben más viselkedési nehézségekkel, nem annyira a példamutatáson múlik, sokkal
inkább néhány hosszú ideig tartó nevelési hiba következménye. Vannak azonban megoldások
szülők számára. Erről szól írásban és bővebb hangjegyzet (podcast) formában is a „Rendetlen
a gyerek”.

ELOLVASOM MEGHALLGATOM

Működő nevelés 3 percben

Testvérek - Kinek van igaza?

Néha a gyerekek azzal fordulnak hozzád, hogy tegyél igazságot közöttük. Van amikor nem
jönnek hozzád, de hangos veszekedésük tárgya az, hogy kinek van igaza. Hálátlan dolog
ilyenkor beavatkozni, és legtöbbször még a szülő is vesztesen kerül ki a játszmából, mert
utólag felteszi magának a kérdést: Igazságos voltam velük? Jól láttam a helyzetet?

Még amikor elég információnk is van arról, amin a két gyerek összekülönbözött, akkor sem
könnyű lecsillapítani a kedélyeket. Ha két testvér állandó harcban áll, akkor persze hosszú
távú megoldás kell, ami hamarosan elérhető lesz a Gyereknevelés oldalon, de ha csak
időnként nagy a vita közöttük, akkor jól jöhet néhány olyan megoldás, ami gyors és
lecsillapítja az ilyen helyzeteket. (Ne használd ez a módszert, ha tettlegességet kell kezelned.)

Beszélj a két gyerekkel egyszerre, és tedd a következőket!

Kérdezd meg az egyiket, hogy „Neked miben volt igazad?” Ha csak nem valami nyilvánvaló
otrombaságot vagy a másikat sértő kifejezést mond, akkor a választ nyugtázd, de ne azt
mondd neki, hogy igaza van, hanem azt, hogy érted a válaszát vagy „köszönöm, hogy
elmondtad”.
Ezután kérdezd meg a másik gyereket: „Neked miben volt igazad?” Azt is nyugtázd, amit ő
mondott. Ameddig még zaklatottak, addig felváltva kérdezd őket tovább: „És még miben volt
igazad?”

Ha ez nem vezet eredményre, akkor e kettő valamelyikét kérdezd tőlük felváltva:
„A testvérednek miben van igaza?” vagy ha nagyon durcásak, akkor kérdezd így: „A
testvérednek volt valamiben igaza? … Miben?”
Ez a verzió nagyon erőteljes, mert arra veszi rá a testvéreket, hogy gondolkodjanak a másik
fejével, a másik érdekeivel, a másik igazságával.

8 éves kor körül tanító célzattal, jóval az összezörrenésüket követően, de még aznap
megkérdezheted tőlük külön-külön: „Lehetséges az, hogy neki is igaza volt abban, amit
mondott és neked is abban amit te mondtál?”

(Magyarázat: Ezek a megoldások abból a �lozo�kus kérdésből származnak, hogy „Létezhet-e
egymás mellett két igazság?”
Felnőttek számára így demonstrálható: Ugyanaz a pohár felülről nézve kör alakú, míg oldalról
nézve akár téglalap alakú is lehet.)

Heti gondolat a nevelésről

Vissza az iskolába

Nem régen egy alapítvány pedagógus hírlevele számára, pontosabban az azt olvasó
tanítóknak és tanároknak leírtam a Frontális megbocsátás technikáját. Mire jó ez?

Akármikor indul(t) is újra a személyes jelenlét az iskolában, egy hosszabb kihagyás után, az
online oktatást követően nem ugyanaz a gyerek jön iskolába, mint akire emlékszünk. Az arcok
hasonlítanak, talán a főbb lelki és viselkedésbeli jellemzők is felismerhetők, de történt
valami, ami a gyerekek többségének becsületességére, etikájára negatívan hatott.

Eddig is ismertük, hogy mit jelent az, amikor a gyerek lesütött tekintettel azon igyekszik,
hogy ne hívja fel magára a �gyelmet. Ránézel a diákodra vagy a gyerekedre, és azonnal tudod,
hogy az valami csibészséget követett el. Hasonló persze akkor is meg�gyelhető, amikor nem
készült fel az órára, nincs kész a házi feladata, vagy otthon hagyta valamilyen felszerelését,
ami nélkül bajos lesz érdemben kapcsolódni az óra menetéhez. Ez a kettő közös tőről fakad:
„sáros” a gyerek.

Nagy különbség azonban, hogy ezúttal tömegével jönnek majd vissza diákok iskolába,
akiknek „vaj van a fejükön”. Amíg eddig csak egy-két gyerek kerülte a tekinteted, ezután akár
igen sok gyereket bánthat majd a lelkiismeret. Mással foglalkozott az online órákon, nem ő
írta a dolgozatot, azt füllentette, hogy nem volt internet, nem végezte el a feladatot vagy más
csinálta helyette, és még sorolhatnánk mindazt, ahogyan véthettek szabályok ellen, de
leginkább saját lelkiismeretük ellen.

A gyerekek alapvetően jók. Amikor viszont túl sok idejük volt csibészségek elkövetésére,
akkor megcsappanhat a saját maguk jóságába vetett bizalmuk. Ennek nem kívánt viselkedési
következményei lehetnek. Jól jön tehát egy módszer, amivel csökkenthetjük az online oktatás
alatt történt apró vétségek lelki terhét.

Ha iskolában tanítasz vagy szeretnéd, hogy egy általad ismert pedagógus megkapja a nagyon
rövid és gyorsan működő Frontális megbocsátás technikáját, akkor kérd el e-mailben, vagy a
pedagógus kérje el a kapcsolat@gyerekneveles.hu e-mail címen.

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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