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Gyereknevelési Levél
A ma gyermeknevelése a világ holnapja - 2021. május 1.

Szervusz!

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

Novák Ferenc
társ a nevelésben

Mai témák
1. Ajánló / Tiszteletlen gyerek
2. Működő nevelés 3 percben / Helyesen dicsérni
3. Heti gondolat a nevelésről / Anya

Ajánló

Tiszteletlen gyerek

Még olyan családban is tiszteletlenné válhat egy gyerek, ahol a szülők maguk általában
tiszteletre méltóan nevelik a gyereket. Ahol pedig a szülők nem mutatunk jó példát, ott nincs
min meglepődni. 9 technika és témakör közül ötnek megfelelve azonban már csökkenthető
vagy megszüntethető a tiszteletlenség. Erről szól írásban és hangjegyzet (podcast) formában
a „Tiszteletlen gyerek”.

ELOLVASOM MEGHALLGATOM

Működő nevelés 3 percben

Helyesen dicsérni

Sokan vélik úgy, hogy dicséretből sosem elég. Amikor azonban olyan gyerekkel van dolgod, aki
issza a dicséretet vagy olyannal, aki nem reagál a dicséretre, akkor tudhatod, hogy a szülők
vagy a pedagógusok, és gyakran saját gyerek társaik is, nem megfelelő módon és
mennyiségben dicsérték.

Az nyilvánvaló, hogy az a gyerek, aki állandóan dicséretre szomjazik, még vagy már nincsen
tisztában azzal, hogy ő, a gondolatai és a tettei értékesek. (A felnőttekkel sincsen ezzel
másképp.) Az önértékelés persze nem velünk született, hanem folyamatosan épül fel a
gyerekkorban és még később is. Sajnos nemcsak felépülhet, hanem le is rombolható.

Sokkal több olyan gyerekkel találkozunk, aki ki van szomjazva a dicséretre, mint olyannal, aki
negatívan vagy egyáltalán nem reagál akkor, ha dicsérik. Mindkét eset onnan származik, hogy
nem akkor, nem annyira, nem úgy dicsérték – főleg gyermekkorában –, mint kellett volna.

Nem igaz azonban az, hogy semmi bajt nem csinálhatunk azzal, ha dicsérünk. Amikor egy
gyereket gyakran dicsérünk meg úgy, hogy ő nem érzi teljesítménynek amit tett, akkor ezzel
egyrészt kisebbítjük őt, másrészt jelentéktelenné tesszük saját elismerő szavainkat. Így
amikor legközelebb jogosan dicsérnénk meg, akkor sem lesz értékes neki, amit mondunk.

A gyerek önbecsülése sokféleképpen csökkenthető, de leginkább a következőkkel:

�. Nem dicsérik meg, amikor megérdemelné.

�. Megdicsérik, de hozzátesznek egy „de” szóval kezdődő nagyobb mértékű kritikát, mint
amekkora a dicséret volt, s így a hangsúly a kritikára helyeződik.

�. Megdicsérik, amikor nem érdemli meg.

�. Túlméretezik a dicséretet, így a gyerek úgy érzi, erre nem szolgált rá.

�. Sokkal tovább dicsérik, mint kellene, és nem csak addig, amíg ő betelt az elismerő
szavakkal.

�. Nem �gyelnek rá, amikor meg akar mutatni valamit, ami �gyelemre méltó, és később
sem tér erre vissza magától a szülő vagy a pedagógus.

Ha vesszük ennek a 6 hibának a fonákját, akkor már meg is kaptuk, hogyan dicsérjünk
helyesen, és így miként növeljük egy gyerek önbecsülését. Arra egyáltalán nem tértünk ki,
hogyan alakul ki egy gyereknél az, hogy dühös lesz, ha megdicsérik, mert az gyakran teljesen
más okokra vezethető vissza, mint amiről itt szó volt. A téma bővebb kifejtésére visszatérünk
majd a következő hetekben a Gyereknevelés oldalon.

Heti gondolat a nevelésről

Anya

Csodás, hogy az anya szó eredete milyen nagy mértékben kapcsolódik az anyaság kiemelkedő
eseményéhez, hiszen a „szül” szóra vezethető vissza.
(Eredet: anya < ómagyar: anya < ősmagyar: anya < dravida: annei (anya) < ínu (szül) [forrás:
wikiszotar.hu]).

Ezt a Gyereknevelési Levelet anyák napjához közel kapod. Terjesszük ki azonban egy kicsit az
ünneplést a szülőkre. Szótár szerint szülő a gyermek világra hozó nő, és a gyermeket nemző
fér�.

A nevelés szempontjából azonban szülő az a személy, aki a gyereket anyai vagy apai
érzésekkel, tudatossággal és gondossággal felneveli. Így szülőnek tekintjük azt a felnőttet is,
aki gyermeket örökbe fogad és felnevel. A nagyszülőt, amennyiben ő neveli fel a gyereket,
ettől még általában nem nevezzük szülőnek, hiszen a gyerekkel kapcsolatos vérségi
rokonsága pontosan meghatározott, de a gyerek saját szóhasználatával ezt felülírhatja.

Érdemesebb a gyerek oldaláról meghatározni, hogy ki a szülő, bár ezt a meghatározást
általában elutasítják azok a szülők, akik nem vagy csak alig törődnek gyermekeikkel:

Szülő az, akit a gyerek saját akaratából anyjának vagy apjának nevez vagy tekint.

A szülő példamutató magatartásának mértékében vívja ki a gyerek megbecsülését, nem pedig
vérségi kapcsolata következtében jár neki. A szülő tehát nem várhatja el, hogy a gyerek
anyjaként vagy apjaként tekintsen rá, ha ő maga nem viselkedik aszerint, amit ő képviselni
hivatott.

Ha a szülő ezt érti, akkor sok gyereknevelési kon�iktust megelőzhet, ami abból adódna, hogy
több tiszteletet követel magának, mint amit a gyerek az ő viselkedése alapján őszintén és jó
szívvel megadhat számára. A tisztelet ugyanis nem valami velünk született magától értetőtő
képesség, hanem a gyerek által tanulással elsajátított megbecsülés és hozzáállás, aminek
kialakulásában a tisztelet fogalmának megismerésén kívül jelentős szerepet játszik a saját
tapasztalat, az összehasonlítás, és a kiértékelés.

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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