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

Szervusz!

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

Novák Ferenc
társ a nevelésben

Mai témák
1. Ajánló / Gyereknevelés betűrendben
2. Működő nevelés 3 percben / Segít a gyerek
3. Heti gondolat a nevelésről / Pedagógusok megbecsültségének csökkenése

Ajánló

Gyereknevelés betűrendben

Készült a Gyereknevelés portálhoz egy aloldal, ahol betűrendben találhatók meg az eddigi
tartalmak. Mivel ott képek sincsenek, így könnyebb átfutni, hogy mi érdekli az embert, és
kiválasztani egy cikket. Nincs nagyon előtérben, ezért elhelyezem ide a linkjét. Ha módodban
áll, oszd meg a linkjét a Facebook-on, hogy mások is olvashassák.

MEGNÉZEM

Működő nevelés 3 percben

Segít a gyerek

A gyereknevelésben nincsen mindenáron nagy ötletekre szükség. Néha egy apróság kitartó
használata vezet eredményre, hasonlóan ahhoz, mint ahogyan előfordul az, hogy egy nem
kívánatos vagy akár drámai helyzet is apró hibák hosszan tartó ismétlődésén keresztül alakul
ki.

A gyerekek alapvetően segítőkészek. Amikor már járni tudnak, akkor a szülő úgy vélheti, hogy
mindenbe beleütik az orrukat, pedig ők sok mindent segítségnek szánnak. Azt is, amikor
gyengébb mozgáskoordinációjuk miatt pár dologgal inkább hátráltatnak, mint használnak.
Ha gyakran elhárítjuk a gyerek segítségét, akkor leszokik a segítségről, és akkor is ez történik,
ha mindent megcsinálunk helyette, ráadásul ezzel még lustává is tehetjük őt. Ezért íme
néhány praktikus tanács, hogy a segítség nyújtása és elfogadása értékes maradjon számára.
Talán mindegyiket ismered már, de hasznos lehet összeszedve, ha más szülőnek akarsz
segíteni.

Ha olyasmit csinálsz, amiben a gyerek még nem segíthet, akkor legyen B terved arra,
hogy mivel segíthet neked, mert amikor segíteni akar, akkor jobb, ha nem küldöd el (,ha
a terep amúgy nem veszélyes)!

Amikor te segítesz neki, akkor csak olyan mértékben tedd, amilyen mértékben ő
valóban örül ennek. (Az nem segítség számára, ha a gyerek gyorsabban kész van, de a
szülő túl sokat vállalt át tőle és emiatt ő nem érzi magáénak a sikert.)

Amikor csak nem tűnik erőltetettnek, használd a segítség szót, akár te segítesz neki,
akár ő neked, hogy a szó használatban legyen nála, és pozitív értelme erősödjön. („Jaj de
jó, hogy segítesz!”, „Na nézzük! Miben segíthetek?”)

Ne erőltesd, hogy segítsen, amikor nincsen hozzá kedve! (Amikor kicsik, akkor lehet,
hogy félbe hagynak valamit, mert a �gyelmüket nem tudják olyan hosszan egy dolgon
tartani, az ilyen esetre különösen érvényes a szabály.)

Attól még, hogy kap valamit a segítségéért cserébe, az is segítség (legfeljebb nem
önzetlen), tehát ne mondjunk olyat, hogy „Az nem segítség, ha közben kérsz is érte
valamit!”

Ha nem vagy elégedett azzal, ahogyan segített, akkor ne használd ezt az amúgy
általánosan használt kifejezést: „Szép kis segítség, mondhatom!” (Később
megtaníthatod arra, hogy valamit jobban csináljon, de ne a segítségével
összefüggésben. Így nem értéktelenedik el a segítő szándéka.)

A segítségkéréshez ne párosítsunk negatív érzelmeket! Például ne mondjuk neheztelő
hangsúllyal azt a gyereknek, hogy „Gyere már és segíts!”. (Olyan hangsúly nélkül
természetesen kérdezhetjük, hogy „Tudnál segíteni?”)

Ha egyszer majd úgy érzed, hogy igazából azt kellene mondanod a gyereknek, hogy „Te
sohasem segítesz!”, akkor olvasd el ezt: Miért nem segít otthon a gyerek?

Azon kívül, hogy mindig megköszönöd neki, intézd úgy, hogy legalább néha hallja,
amint megdicsérd az ő segítségét valaki másnak.

Heti gondolat a nevelésről

Pedagógusok megbecsültségének
csökkenése

Ahogyan az az általánosítás sem fogadható el, hogy „A szülők már csak ilyenek!”, úgy azt is
csak a társadalom megosztására dobták be a köztudatba, hogy „A tanárok nem tanítanak
rendesen és nem dolgoznak eleget!”

Akik nem pedagógusok, azok is tudnak róla, a régóta a szakmában lévő tanárok, tanítók és
óvónők pedig nem értik, miért csökkent le annyira a pedagógus szakma értékének általános
megítélése. Válasznak az elég gyenge és általánosító, hogy azért romlott a tanárokról alkotott
vélemény, mert rossz jegyeket adtak, vagy mert valakik kivételeztek egy gyerekkel, ezért
röviden leírom azt a lépcsőt, amin lefelé lépdeltünk.

Mivel a tanároktól mindig elvárták, hogy hivatástudatból dolgozzanak és ne nagyon tegyék
szóvá alacsony �zetésüket, ezért a folyamat a �zetésük elértéktelenedésével kezdődött.
(Nem mintha ez más szakmában nem fordult volna elő). Ehhez vedd még hozzá, hogy közben
a társadalom értékrendje a feje tetejére állt. Az igazi emberi értékek (segítőkészség, tudás,
becsület, szeretet, hűség,...) megbecsültsége lecsökkent, és egyre inkább hamis csillogás, a
pénz imádata, és a laza testiség reklámozása árad a média egy részéből. Ha más a
„követendő” érték, mint amit a pedagógus szakma terjeszteni hivatott (kultúra), akkor ez
jelentős tényező a szakma mai megítélésében.

Több tíz éve tartó tendencia az is, hogy egyre kevesebb a tanár joga, mégis egyre több a
felelőssége. A tananyag mennyisége az elmúlt negyven évben nagyot nőtt. Felsőoktatásba
való elvárások kúsztak le a középiskolákba és oda való tartalmak szivárogtak le az általános
iskolai anyagokba. A tananyag mennyisége ma legalább 2-3-szorosa a 60-as évekbelieknek.

A pedagógusokat széles körben nem vonták be az iskolákat és óvodákat érintő változtatások
kidolgozásába, így a rájuk vonatkozó szabályok távolodtak a gyakorlatban józan ésszel
követhetőtől. Nem tett jót a pedagógusok megítélésének, hogy nem fogtak össze, és szinte
mindent eltűrtek, amit rájuk erőltettek.

Később jelentősen megemelték az óraszámokat, és ezzel azt üzenték a pedagógusoknak,
hogy eddig nem dolgoztak eleget, pedig egy tanórához hozzá kellene számolni, hogy mennyi
időt igényel az arra való felkészülés, és mennyit a beadott feladatok utólagos elemzése,
kiértékelése. További idő szükséges a diákokról való személyes gondoskodáshoz, a szülővel
való kommunikációhoz.
Közben jelentősen megemelkedett a pedagógusokat sújtó adminisztratív feladatok
mennyisége. Mit üzen ez a pedagógusoknak? Azt, hogy nem az intelligenciájukra, hanem az
idejükre van szükség.

Egy újabb döfés a portfólió volt, ami arra kötelezte a pedagógusokat, köztük a már sokat
bizonyított idősebb tanárokat is, hogy bizonyítsák be, hogy ők értenek ahhoz, amihez
harminc éve értenek. Ezt olyanok találták ki számukra, akinek maguknak nem kellett
rendelkezniük a saját szakmájukban alkalmassággal.

Bármely szakma megítélése romlana, ha a tagjai érdekei és véleménye ellenére bármit
megtehetnének velük.

Az előbbiekhez hasonlók történtek a pedagógusokkal az elmúlt sok-sok évben, és a lista nem
teljes. Mindenkinek van persze személyes tapasztalata is. Talán neked is voltak gyengébb és
jobb, emberségesebb tanáraid. Az azonban biztos, hogy az egész társadalom veszít a
pedagógusok presztízsének véletlen vagy szándékos rombolása miatt, mert van egy
kulcsfontosságú kérdés: Akar-e a gyerek tanulni valakitől, akit a szülei nem tartanak sokra?

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