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Működő gyereknevelés - 2021. február 4.

Szervusz!
Remélem jól telt az elmúlt két hét számodra, és örülök, hogy eljutott hozzád ez a legfrissebb
Gyereknevelési Levél. Nem biztos, hogy ismerjük egymást személyesen. Azért tegeződünk
mégis, mert valószínűleg egyetértünk egy nem bizalmas, de komoly állításban, ami jelent
némi felelősségvállalást a részünkről:

A ma gyermeknevelése a Világ holnapja.

Mai témák
1. Működő gyereknevelés 3 percben - Csúfolódás megszüntetése
2. Heti gondolat a nevelésről - A szakaszos nevelés egy tévedés
3. Ajánló - Gyereknevelés Podcast - Hallgasd akárhol!

Működő Gyereknevelés 3 percben

Csúfolódás megszüntetése

A csúfolódás a gyerekek �zikai agresszióval is átszőtt mai világában az a viselkedés, amire
néhány felnőtt csak legyint, pedig ennek komoly ára van.

A csúfolódó személy célja kisebbíteni a másikat, és ezáltal fölé kerekedni.

Ebben 3 percben nem elemezzük a jelenség hátterét és következményeit, de ismertetek egy
kommunikációs technikát. Ha nem lenne reális, hogy a megoldás miért működik, akkor a
bővebb leírást hamarosan megtalálod a Gyereknevelésen.

A technikával, ami jelenleg még nem tölthető le a gyerekneveles.hu oldalairól a csúfolódás
mindkét oldalát kezeljük. Ezzel a csúfolódás nem csoportos eseteinek 97%-a kezelhető.
Kiválóan használható, ha testvérekről vagy két ismerős gyerekről van szó, akik közül az egyik
rendszeresen csúfolja a másikat.

Csak ülj le a gyerekekkel külön-külön egy nyugodt, zavartalan helyre, amikor ők nem éhesek
és nem fáradtak, és segítsd őket így:

A) Kérdések és kérések csúfolódó gyerekhez

A következőkkel hozz létre az iránt a másik gyerek iránt némi elismerést, akit csúfol a gyerek,
akivel most éppen foglalkozol. A kulcs az elismerés létrehozása, a végeredmény pedig
kettejük együttműködése. Akkor is az alábbiak a mondatok, ha a csúfolódás tartalma teljesen
más. Ha nem azzal csúfolja a másikat, hogy az ügyetlen vagy buta, hanem azzal, hogy
selypítve beszél, akkor is ezek a mondatok:

„Mondj valamit, amiben Te vagy ügyesebb!” (A válaszát mindig köszönd meg!)
„Mondj valamit, amiben Ő az ügyesebb!”
„Mondj valamit, amiben Te vagy okosabb!”
„Mondj valamit, amiben Ő az okosabb!”
„Miben segíthetne Ő neked?”
„Miben segíthetnél Te neki?”
„Mit játszhatnál mással, mint ő?”
„Mit játszhatnátok együtt?”

A nyolcadik kérdés után menj vissza az első mondathoz. Addig csináld, amíg a gyereken azt
nem látod, hogy jókedvű lett. Ekkor elmond majd neked valamit, ami arra utal, hogy nincs
komolyabb baja azzal a másik gyerekkel. Fogalmazhat például úgy is, hogy „nem is érti, miért
csúfolta idáig”, vagy „rájött, hogy nem volt vele kedves”.

A veled való beszélgetés sikere érdekében mindkét gyereket motiválhatod valami aprósággal
a veled való együttműködésért. Kicsiknél bejöhet például, hogy veszel 3 szép dobókockát és
körönként (8 kérés, kérdés) adsz neki egyet. Vigyázat, a kockákat vagy amit erre a célra
kitaláltál, nem azért kapja, hogy ne csúfoljon ki másokat. A veled való sikeres munkáért kapja.

B) Kérdések és kérések ahhoz, akit „mindig kicsúfolnak”

Első látásra úgy tűnik, hogy a csúfolódó gyerekkel kell kezdeni valamit. Általában azonban a
másikkal is, különösen pedig akkor, ha azt tapasztalod, hogy sportot űz saját maga
sajnáltatásából. A sorrend, és a szóhasználat itt kicsit más. A szóhasználat így működni fog,
kissé azonban átfogalmazhatod a gyerek korának megfelelően. Arra ügyelj, hogy a mondat ne
veszítse el tartalmának lényegét.

„Mondj valamit, amiben Ő (az a másik gyerek) ügyesebb!”
„Mondj valamit, amiben Te vagy ügyesebb!”
„Mondj valamit, amiben Ő okosabb!”
„Mondj valamit, amiben Te vagy okosabb!”
„Ott hagyhatod-e őt, amikor kicsúfol téged?” (Fogadd el, akármit is mond!)
„Mit mondhatnál neki, ha kicsúfol téged?”
„Mit játszhatnál mással, mint ő?”
„Mit játszhatnátok együtt?” (A válaszát mindig köszönd meg!)

Ritka, hogy 3-nál több körre lenne szükség. Az első körön belül pedig sose hagyjátok abba,
tehát legalább 8 kérdéssel, kéréssel végezzetek!

A gyerekek és a helyzetek nem egyformák. Az előbbi technika nem védi meg az áldozatot
olyan agresszív gyerekektől, akik kifejezetten örömüket lelik mások sértegetésében, s akik
készek akár �zikai erőszakra is. Az ilyen durva helyzet azonban az eseteknek csekély
kisebbsége.

Heti gondolat a nevelésről

A szakaszos nevelés egy tévedés

Mit jelent a szakaszos nevelés? Azt, amikor a szülő időnként rájön, hogy szülő, és előveszi a
gyereket, hogy „beszéljen a fejével”. Valószínűleg minden szülőnek volt már olyan időszak az
életében, amikor annyira elvonta a munkája vagy más tennivaló, hogy érdemben nem nagyon
tudta, mennyire mennek a gyerek dolgai az óvodában vagy az iskolában.

Aztán jön egy írásbeli üzenet az osztályfőnöktől, hogy történt például valami magatartási
probléma. Ekkor a anya vagy apa előveszi a gyereket, és „jól megnevelik”. Általában ilyenkor
számon kérik, kioktatják, és „Nem értem mi van veled!”-jellegű mondatokkal próbálják
„felébreszteni”.

Amikor egy szülővel ez nem csak néha fordul elő, hanem ez az alapvető elképzelése a
nevelésről, akkor az a szakaszos nevelés. Hosszú ideig semmi, azután egyszer csak ráömleszti
a gyerekre a gyerekkel kapcsolatos problémák özönét. Ezzel szemben a helyes megoldás a
folyamatos nevelés. Ennek lényeges három eleme: (1) a szülő példamutatása, (2) érdeklődő
szülő és (3) együtt töltött aktív idő. Mindezek pedig rendszeresen.

Ha egy szülőnek nagy gondjai vannak a gyerekneveléssel, akkor már azzal is segíthetünk neki,
ha felhívjuk a �gyelmét a nevelésnek erre a két módjára, és elérjük nála, hogy alkalmazzon
folyamatos nevelést, ami tulajdonképpen barátságosan, kommunikációban és cselekvéseben
együtt töltött időkből áll. Azt persze nem állítom, hogy jelenlegi civilizációnk segítene minket
abban, hogy így tegyünk. A legelső tennivaló azonban ez: minél példamutatóbb élet a
szülőtől, mert a gyerek abból többet tanul, mint bármilyen „lelkére beszélésből”.

Válaszolok

Ajánló

Gyereknevelés Podcast

Elkezdődött a gyereknevelési hangjegyzetek
közzététele

A Podcast egy idegen szó, aminek jelentése nagyjából: hangjegyzet, online „sugárzásra” és
meghallgatásra alkalmas formában. Most már vezetés közben az autóban vagy főzés mellett a
konyhában is hallgathatók gyereknevelésről szóló hangjegyzetek. Javaslom, hallgass bele a
Gyereknevelés Podcast csatornán a Gyerekek Számítógép Függősége (Mi van a háttérben?)
című hangjegyzetbe.

Hamarosan újabb és újabb adásokkal bővül
majd a tartalom. Hallgasd meg, és iratkozz
fel, hogy időben értesülj újabb
hangjegyzetekről!
A Gyereknevelés Podcastokat a Youtube-on
is érheted itt:
https://youtu.be/76wiLGehjCQ

> Meghallgatom

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
tanár, aki 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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