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Gyereknevelési Levél
A ma gyermeknevelése a világ holnapja - 2021. november 25.

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

Novák Ferenc
társ a nevelésben

Mai témák
1. Ajánló / Szülőtípusok
2. Működő nevelés 3 percben / Tedd őt okozóbb gyerekké!
3. Heti gondolat a nevelésről / Téged kérdezlek

Ajánló

Szülőtípusok

Mint szülő, talán szeretnéd, hogy egyedi legyél. Pont olyan, amilyenre a gyerekednek
szüksége van. Ettől még a neveléslélektan megpróbál besorolni minket ilyen vagy olyan
anyának, apának, hogy ebből következtetéseket vonjon le, és segítsen a szülőnek abban, hogy
előre láthassa nevelési stílusa későbbi következményeit. Olvasd el a Szülőtípusok című
témaindító írást a Gyereknevelés oldalon, aminek lesz még folytatása.

ELOLVASOM

Működő nevelés 3 percben

Tedd őt okozóbb gyerekké!

Biztosan emlékszel arra, amikor még gyerek voltál és alig vártad, hogy felnőtt lehess, hogy
végre te dönthess dolgokról. A Te gyereked is így van ezzel, még akkor is, ha nem tinédzser. Ez
nem a szeretet hiánya a részéről, nem is hálátlanság a szülő felé, hanem egyszerűen csak a
saját szabadsága és lehetőségei iránti természetes érdeklődés.

A felnőtté válás nem egyik napról a másikra bekövetkező esemény, hanem olyan folyamat,
amit nem lehet elég korán elkezdeni a gyerekkel. Attól még, hogy továbbra is enyhe, de
következetes vezetéssel gondoskodsz a gyerekről, időről időre át kell neki engedni annyi
kontrollt maga és környezete fölött, amennyivel az adott korban felelősséggel tud bánni.

Sokféleképpen okozóvá teheted a gyereket, mielőtt még felnőtt lenne. Talán az alábbi módok
természetesek számodra és alkalmazod is őket a gyereknevelés hétköznapjaiban, de talán
lesz, ami ezek közül további ötleteket ad számodra és a gyerek örömére, büszkeségére. (Itt
most nem írom le a „Szülőhatástalanítót”, ami egy felső szintű eszköz a gyerek saját
kontrolljának javítására. Azt a technikát egy 2021. augusztusi Gyereknevelési Levélben
találod.) Például, tehát nem teljességgel:

1. Tárgyak kontrollja
Szerettesd meg vele már kis korában a háztartási eszközöket, mert akkor szívesebben segít
majd neked. A kisgyermek - akárcsak az indiánok - eleinte nem tesz különbséget élő és
élettelen dolgok között, hanem általában élettel ruház fel mindent. Ezért ha kitalálsz mesét a
partvisról, lapátról, törlőrongyról és egyéb olyan dolgokról, amiket otthon használtok, akkor
jó barátságban lesz ezekkel, és szívesen használja őket. (Sok családban a gyerek hosszú távon
már nem segít, s ennek legfőbb oka, hogy 2 és 4 éves kora között túl gyakran helyette
csinálnak meg dolgokat, mert úgy gyorsabb és a tárgyak számára kíméletesebb.)
2. Felelősség növelése
Állíts fel egy aktuális ranglétrát számára azzal kapcsolatban, hogy mivel bánhat, mit
használhat, mit kezelhet. Például: „Ha ezt és ezt gondosan végezted egy hétig, akkor
legközelebb már te porszívózhatsz fel a nappaliban.” Az ilyen lépésekkel rendszerességre
tanítod, ráadásul pedig szívesebben segít majd akkor is, ha nagyobb lesz. A lényeg azonban az,
hogy minél több felnőttes (, de nem veszélyes) tárggyal bánhat, annál közelebb érzi magát a
felnőttkorhoz. (Sajnos amikor a gyerek nem végez el dolgokat, nem rendszeres, akkor
rendszerint későn, a szülők hibáztatással próbálják őt felelősségteljesebbé tenni, amivel pont
a fordítottját érik el.)
3. A szervezés szabadsága
Ha meg tudod oldani, akkor hetente egy délután, de legalább havonta egy délután beszéld
meg a gyerekkel, hogy mára milyen teendők vannak, és kérd meg, hogy alakítson ki egy
sorrendet, hogy ezek miként követik majd egymást. Lehet közöttük játék, sport, házi munka
és más is. A lényeg, hogy lehetőleg közös tevékenységek legyenek, és ezek sorrendjét a gyerek
határozza meg. Ez nem csak szervezésre tanítja a gyereket, hanem jobb együttműködést
eredményez közte és a szülő között.
4. A birtoklás képessége
Akár már akkor, amikor még igen messze van attól, hogy pénzzel kelljen bánnia, engedd neki,
hogy ő �zessen olyan helyeken, ahol készpénzzel kell �zetni. Neki add oda a pénzt, hogy ő
adja oda annak, akitől vásárolsz. (Vigyázat: Ne kérd arra, hogy utána mosson kezet, mert ha
azt tanítod neki, hogy a pénz koszos, akkor miért szeretné azt birtokolni, s akkor a végén
esetleg keveset birtokol majd belőle, amikor felnőtt lesz.)
5. Kommunikációban a társakkal
Tanítsd meg a gyerekedet arra, hogyan tud megdicsérni más gyerekeket. Ezzel naggyá teszed
a gyermekedet, mert aki őszintén tud dicsérni másokat, az maga is nagyságot képvisel. Ezt
kevés szülő végzi, pedig a dicséret képességével felvértezett gyerek elfogadottabb és
kedveltebb a csoportjaiban, ahová tartozik. Az ilyen gyerek általában nem magányos, hanem
elegendő barátja van.

Heti gondolat a nevelésről

Téged kérdezlek

A heti gondolat rovatban most nem én írok a nevelésről, hanem téged kérlek, hogy oszd meg
velem észrevételeidet, gondolataidat a nevelésről. Csak néhány kérdés, de válaszaid
segítséget jelentenek ahhoz, hogy a gyereknevelésről olyan cikkek, hangjegyzetek és videó
anyagok jelenjenek meg a közeljövőben, amelyek hasznosak számodra és más szülőknek.

Válaszaimmal segítek

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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