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Gyereknevelési Levél
A ma gyermeknevelése a Világ holnapja - 2021. március 6.

Szervusz!

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

Novák Ferenc
társ a nevelésben

Mai témák
1. Ajánló / A mese szerepe és a gyerek univerzuma
2. Működő nevelés 3 percben / Az őszinteség csodája
3. Heti gondolat a nevelésről / Szülő kontra pedagógus

Ajánló

A mese szerepe

Cikk és hangjegyzet (podcast) formában is elérhető „A mese szerepe” című elemzés.
Nekünk is mondtak mesét, és mi is mondtunk mesét gyermekünknek. Azt is átéltük már
mindkét oldalon, hogy amikor mesét hallgatunk vagy mondunk, valamiféle varázslat lepi el a
helyet, ahol vagyunk. Az ember ritkán keres józan válaszokat az ilyesmire, mert talán attól
tart, hogy akkor elmúlna a varázslat. Ezért úgy foglalkoztam a témával, hogy a tisztázó jellegű
cikk és hangjegyzet tartalma ne csökkentse, hanem inkább emelje a mese értékét.

ELOLVASOM MEGHALLGATOM

Működő nevelés 3 percben

Az őszinteség csodája

Amikor egy gyerek, aki odáig nagyon együttműködő volt, hirtelen makaccsá válik, akkor
általában azt gondolják róla, hogy utolérte a dackorszak. Ez igen gyakran téves megítélése a
helyzetnek. Valóban eljön a gyerek életében néhány olyan időszak, amikor megnövekedett
önállósodási törekvéseit így értelmezi a környezet, de mi a helyzet akkor, ha ez a változás
nagyon gyors, tehát egyik napról a másikra jön létre. Ez nem dackorszak!

Ilyen gyors változást szinte mindig valami aktuális esemény hoz létre, vagy vált ki a
gyerekből. Ez jellemzően kétféle. Vagy egy negatív behatás, tehát valaki tett vele valamit,
vagy fordítva, ő csinált valamit, amivel nem tud szembenézni. Az elsővel sokat foglalkoznak a
gyereknevelést csak felszínesen megközelítő magazinok gyermek rovataiban, mert az ilyen
cikkek mély sajnálatot váltanak ki az olvasókból. A második már keményebb dió, pedig ennek
ismerete igen gyors eredményt hozhat egy gyerek viselkedésének javításában.

A gyerek viselkedésének hirtelen romlását általában így kommentálja Anya vagy Apa: „Nem
értem, mi ütött ebbe a gyerekbe!” Azután találgatni kezdenek például így: „Ki lehet rá ilyen
rossz hatással?” vagy „Lehet, hogy elkapattam ezt a gyereket?” vagy nagyobbaknál:
„Túlságosan jó dolga van, hogy így elszemtelenedett!”

Ezek alapvetően logikus találgatások, de ha azt veszed észre, hogy a gyerek hirtelen nagyon
rossz irányban változott, akkor jól teszed, ha megtudsz tőle valamit, amit ő csinált és amit
valószínűleg nem szívesen mondana el neked. Ha sikerülne elmondania, nagyon
megkönnyebbülne és „visszakaphatnád” a te vidámabb és veled is együttműködőbb
gyerekedet. Ameddig a gyereknek (szerinte) súlyos takargatni valója van, addig nehezen
kapod vissza.

A következőnél létezik hosszabb lépéssorozat, de ami a gyereknevelést illeti, ez a pár lépés
eredményre vezet:

1. Ülje le vele beszélgetni egy nyugodt helyre, ahol nem zavarnak mások, és mindenképpen
csak kettesben, ne pedig „két szülő – egy gyerek” összetételben!
2. Biztosítsd őt arról, hogy bármi is az, amit nem szeretne neked elmondani, te képes vagy
megbocsátani azt, és megígéred, hogy nem fogod megbüntetni, vagy kevésbé szeretni
emiatt, de az biztos, hogy ő jobban fogja érezni magát, ha elmond neked valamit.
3. Kérdezd meg tőle, hogy mit csinált mostanában, amit szégyell.
4. Ha elmondta, akkor köszönd meg, hogy őszinte volt veled.
5. Ha a 4. lépésnél nem látsz rajta megkönnyebbülést, akkor pontosítsd vele, hogy mi történt,
mert lehet, hogy csak nagy vonalakban mondta el, és kihagyott valamit. Ennél a lépésénél
különösen ügyelj rá, hogy amit kérdezel, az ne tűnjön erőltetésnek.
6. Kérdezd meg, hogy azzal kapcsolatban, amit mondott A) szüksége van-e a te segítségedre,
és (B) érzi-e úgy, hogy valaki felé jóvá szeretne tenni valamit, s ha igen, akkor mit szeretne
tenni. Ha B)-re igen a válasza, akkor abban segítheted, hogy együtt ötleteltek, mivel lehetne
jóvátenni.

Ezek a lépések képesek újra barátságosabb kommunikációba hozni a gyereket a szülővel.
Talán meglepő, de az „őszinteség csodája” még akkor is működik, ha a gyerek olyan kicsi,
hogy még beszélni sem tud. Erre is találsz egy példát a Gyereknevelés oldalon, amit
elolvashatsz itt:

A kislány megváltozott

Heti gondolat a nevelésről

Szülő kontra pedagógus

Szülők és a pedagógusok közé az elmúlt 40-50 év alatt éket vertek. Ez így elég merész
kijelentés, és mint általánosítás nem is állja meg a helyét, ha azonban átgondoljuk ennek
részleteit, akkor nem is cáfolható teljesen. Logikus a kérdés, hogy „Kik?”

Azok hibáztatása helyett, akik „Oszd meg és uralkodj!” nevű társasjátékot játszottak és
játszanak velünk, tanárokkal és szülőkkel, nézzük meg inkább a saját felelősségünket. A
felelősség szó nagyon erőteljes kifejezés, mert ennek hallatán sokszor arra gondolnak az
emberek, hogy valaki hibáztatni akarja őket. Van azonban a felelősség szónak egy felemelő
jelentése is. E szerint a felelősség annyit tesz, hogy rajtunk múlik. Felelős vagyok, tehát
tudom, hogy tehetek valamit a „dolog” érdekében. Nem vagyok tehetetlen, múlnak rajtam
dolgok, van hatóköröm. Ezzel szemben a felelőtlenség annyit tesz, hogy valaki tehetetlen,
nem rajta múlnak a dolgok.

Mi a gyakori, általánosító és így téves és igazságtalan vélekedés a tanárokról, tanítókról? Az,
hogy nem tanítják meg a gyerekeket és nem nevelik őket. Van még sok más tévképzet, mint
például, hogy egész nap, különösen pedig nyáron csak lógatják a lábukat. Ráadásul ha a szülő
bemegy az iskolába érdeklődni a gyerekről, akkor alaposan lehordja őt a tanár, amitől neki
elmegy a kedve attól, hogy tanuljon a gyerekkel vagy rávegye őt a tanulásra.

Mi a gyakori, általánosító és így téves és igazságtalan vélekedés a szülőkről? Az, hogy nem
nevelik a gyerekeiket, hanem a számítógépre és az utcára bízzák őket, én nem veszik rá őket,
hogy tanuljanak. Ráadásul pedig bemennek az iskolába, és alaposan lehordják a
pedagógusokat, amitől nekik elmegy a kedvük a tanítástól.

Az előbbi két „csokor” általánosítást valószínűleg ugyanazok terjesztik, de még mindig nem
ezek személye a fontos, hanem az, hogy a két látszólagos „ellen oldal” emiatt nem jön rá,
hogy valójában nekik (szülő és pedagógus) vállt vállnak vetve kellene küzdeniük azért, hogy
Magyarország „kiművelt emberfők sokasága” (Gróf Széchenyi István) legyen annak ellenére,
hogy másvalakik abban érdekeltek, hogy egymásnak ugorjunk, energiáinkat ezen a módon
pazaroljuk, és így butává oktassuk, neveljük gyermekeinket. Egy felnőtté vált elbutított
gyerek ugyanis jól kontrollálható.

Egy Gyereknevelési Levél nem arra való, hogy a megoldások tárházát írjuk le az előbbi
probléma megoldására. Ezért csak egyetlen impulzust szeretnék létrehozni, akármelyik
oldalon is állsz a játszmában. A felelősség szó előbbi, pozitív jelentése alapján azt
mondhatjuk, hogy felelősek lehetnénk azért, hogy pedagógusok és szülők között
megbecsülés jöjjön létre annak ellenére, hogy mások pontosan azon dolgoznak, hogy ez ne
történjen.

Ehhez mindkét oldalon minél többünknek, szülőnek és pedagógusnak tennünk kellene
néhány lépést egymás felé. Valójában persze többet, de most mindkét oldal számára csak
hármat-hármat írok le.

Pedagógus! Vedd észre, hogy diákjaid szülei közül csak nagyon kevesen illetnek téged
kritikával szemtől-szemben vagy a hátad mögött! Tételezd fel, hogy a szülők többsége számít
rád, és fontosnak tartja a munkádat, akkor is, ha néhány más szülő békétlenséget kelt a
többieknél is. Ne becsüld le azt a szülőt, akinek esetleg hiányosak a nevelési és oktatási
ismeretei és technikái, hanem segítsd őt olyan enyhe, de jó szándékú javaslatokkal, melyeket
ő nem értelmezhet kritikának.

Szülő! Vedd észre, hogy a pedagógusok többsége jó szándékkal és hivatástudatból választotta
a hivatását, és van olyan célja, hogy a gyermeked több tudásra tegyen szert, ami hosszú távon
hasznos az ő minél jobb minőségű túlélése szempontjából. Tételezd fel, hogy szeretne veled
és gyermekeddel együttműködni egy szebb és eredményesebb diákélet érdekében, és hogy
bár nehéz megosztania magát annyi irányban, ahány diákja van, ezt igyekszik optimálisan
megoldani, miközben jelentősen túl van terhelve adminisztrációval és felesleges tantárgyi
anyagmennyiséggel, amit ő nem szabályozhat, de ami őt és a diákokat is sújtja. Ne becsüld le a
tanárt, tanítót, sem más pedagógust annak ellenére sem, hogy mások 40-50 éve
folyamatosan csökkentik az ő általános megbecsültségét hatókörének és alkotó tanári
szabadságának folyamatos szűkítésével, hanem adj neki kellő útmutatót, „kulcsot” a
gyerekedhez, és segítsd őt olyan enyhe, de jó szándékú javaslatokkal, melyeket ő nem
értelmezhet kritikának.

Naivitásnak és lehetetlennek tűnik mindez? Valóban! Valahol azonban el kell kezdeni!

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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