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Gyereknevelési Levél
A ma gyermeknevelése a világ holnapja - 2021. október 21.

Szervusz!

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

Novák Ferenc
társ a nevelésben

Mai témák
1. Ajánló / Gyerekkori önbizalomhiány megszüntetése
2. Működő nevelés 3 percben / Szkeptikus gyerek

Ajánló

Önbizalomhiány megszüntetése

A gyermekkori önbizalomhiánynak egyszerűek az okai. Jó hír az is, hogy nevelési technikákkal
megszüntethető. Az ezzel kapcsolatos két fő tennivalót ismerteti a Gyereknevelés cikke és
bővebb tartalommal a legújabb hangjegyzet. A részletes technika letölthető PDF formában is
a Letöltés menüben.

ELOLVASOM MEGHALLGATOM

Működő nevelés 3 percben

Szkeptikus gyerek

A gyerekek nem születnek szkeptikusnak. (Szkeptikus: gyanakvással teli személy, aki
hajlamos a kételkedésre, bizalmatlan, a dolgok kimenetelével kapcsolatban kétkedő vagy
negatív.) Az ilyenné vált gyerek azonban sokat árt magának, és szüleinek, tanárainak sem
boldogság a környezetében lenni. Egy szkeptikus gyerek nézőpontjai változhatnak, ha tudod a
jellemző okait annak, hogy miért vált ilyenné.

Néhány jellemző ok (, de nem az összes):
I. Túl sok sikertelenségben volt része
II. Túl sokszor lekicsinyelték a teljesítményét, és csak ritkán vagy egyáltalán nem dicsérték
III. Lebeszélték a céljairól, vagy megtiltották számára
IV. Más célt tűztek ki számára, és az nem esett egybe az övével
V. Rendszeresen nem engedték meg neki, hogy segítsen
VI. Túl sok személyi vagy tárgyi veszteség érte

Álljon itt egy technika a II. probléma megoldásához, amit szülő és pedagógus is
alkalmazhat, a legkönnyebben hat évesnél idősebb gyerek segítésére:

Ha valakinek túl sokszor kicsinyelték már le a teljesítményét, és csak ritkán vagy egyáltalán
nem dicsérték őt, akkor meglehetősen negatívvá válhat tervek és célok
megvalósíthatóságával kapcsolatban. Ez azért van, mert azt tapasztalta, hogy felesleges
nekifogni valaminek, mivel mások úgysem értékelik majd belefektetett energiáját.

Lépések
1. Kérd meg a gyereket, hogy keressen az emlékei között egy olyan alkalmat, amikor ő sikeres
volt valamiben, de másvalaki szerint rosszul végezte a dolgát. Meséltesd erről. Ha már
mindent értesz a történéssel kapcsolatban, és neki már nincs róla több mondandója, akkor
jelezd neki, hogy nem volt szép attól a valakitől, hogy lekicsinyelte az ő teljesítményét. Ha úgy
érzed, hogy ez kevés lenne, akkor még dicsérd meg az ő akkori teljesítményét.
2. Kérd meg, hogy emlékezzen egy olyan történésre, amikor ő nem dicsért meg valakit, aki
pedig megérdemelte volna! Beszéltesd erről, majd a végén kérdezd meg, hogy milyen
szavakkal dicsérhette volna meg azt a másikat.
3. Kérd meg, hogy emlékezzen egy olyan történésre, amikor ő sikeres volt valamiben,
megcsinált, elvégzett vagy elért valamit, és meg is dicsérték érte. Ha talált egy ilyet, akkor
meséltesd el magadnak, hogy mi történt.
4. Kérd meg, hogy keressen az emlékei között egy olyan alkalmat, amikor ő megdicsért
valakit, vagy megköszönt valakinek valamit.
5. Addig menj vele vissza az 1. pontra, amíg nem látsz rajta nagyobb megkönnyebbülést. Ha
közben javult a hangulata, de végül (nem az elején) unni kezdi, akkor már ne menj vissza az
elejére.

Lehetnek olyan gyerekek, akiknél nagy türelemre, és a kérések átfogalmazására is szükséged
lehet ahhoz, hogy találjon egy oda illő emléket. Ne siess, és ne siettesd, és akkor kapsz majd
válaszokat. (Ha ez az öt lépés kellő tapintattal végezve nem javítaná a helyzetét, akkor az nem
a II. okból származik.) A technika használatához szükséged lesz egy csendes helyre, ahol a
gyerekkel nyugodtan beszélgethettek. Amikor nekifogtok, a gyerek ne legyen álmos, fáradt
vagy éhes.

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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