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Működő Gyereknevelés

A tanulás megszerettetése

Szülők és pedagógusok sokféle módon próbálják tanulásra motiválni gyerekeiket. Miért vall
az ember kudarcot azzal a szándékával, hogy valamilyen módon megszerettesse a tanulást a
gyerekével? Ha ezt ismered, akkor könnyebben működővé tehetsz bármilyen eddig is létező
motivációs módszert vagy tanulási technológiát.

Merész dolog a tanulás megszerettetéséről írni 3 perces „terjedelemben”, mégis van értelme.
Azt, hogy miért nem szeret egy gyerek tanulni, több okra is visszavezethetjük, de ma csak
egyet érintünk.

Nem meglepő módon sosem derül ki egy gyerekről, hogy 3 vagy 5 éves korában nem szeret,
vagy egyenesen utál tanulni. Szinte természetes dolognak fogadjuk el, hogy ez a helyzet
iskolai évei alatt alakul ki. Szándékosan írtam „helyzetet”, mert a gyerek nem úgy születik,
hogy utál tanulni.

A gyerekek érdeklődőek. Ismered az ilyen mondataikat: „Anyu! Miért ….?”, „De miért?”
Aki kérdez, az válaszokra vár, az tanulni és tudni szeretne. Ilyen egy gyermek. A fő hiba az
oktatás rendszerével a világ számos pontján az, hogy kötelezővé tesszük a gyerekeknek azt,
amit addig maguktól is szívesen tettek. Tanultak. Az iskolába járással azt „üzenjük” a
gyereknek, hogy „Tanulnod kell!”, „Tudnod kell!”, miközben ő idáig is szeretett tanulni!

Ha egy gyereknek, aki szeret görkorcsolyázni, kötelezővé tennéd, hogy rendszeresen
ugyanabban az időben és sokkal nagyobb mennyiségben görkorcsolyázzon, akkor hamarosan
megutálná. Persze, sokféle más módon is megutáltathatja a tanulást, például
sikertelenséggel, de hadd ne nem írjunk most tanulmányt erről.

„Iskola kötelezettség”. Már ez a fogalom is sokat elárul. Az, hogy kötelező lett a gyerek
számára az, ami addig természetes volt volt, az időben és fontosságban is megelőz minden
más okot, amiért egy gyerek nem szeret tanulni. Egyszer majd írok arról, hogyan lehet ennek
az ellentmondásnak a terhét csökkenteni a gyereknél, most azonban kiemelek egy jóval
egyszerűbb dolgot, amivel megszakíthatod a tanulás általános utálatának láncát egy
gyereknél.

Kérd meg, hogy nézze át a tankönyveit, csak lapozgassa át őket, és szóljon, ha talált valami
érdekeset. Maradj mellette tapintatos csöndben. Ne avatkozz be, de ha nem zavarja, akkor te
is nézheted a könyvet, amit éppen lapoz. Ha közben szól hozzád, válaszolj.

Amikor talált valami érdekeset, akkor beszéltesd arról. Így legalább azzal a témával
kapcsolatban visszavezeted őt a gyermeki kíváncsiság képességéhez. Ha kibeszélgettétek
magatokat a témáról, akkor javasolj neki valamit, körülbelül így: „Amit érdekesnek találtál, az
tantárgyban van. Mit szólnál hozzá, ha ezt az egy tantárgyat kineveznénk »kedvencnek«,
olyannak, amivel izgalmasabb foglalkozni, mint a többivel?”

Így eljuthatsz vele oda, hogy legyen legalább egy tárgy, amit szívesen tanul. (Később ez
szélesíthető, de ne legyünk telhetetlenek.) Mindez már egy másodikos gyereknek is segíthet,
ha már olyan hamar megutálta a tanulást.

Ezen a módon csak akkor nem juttok majd eredményre, ha a gyerek felszínesen lapozgat, de
valójában nem keres. Ezt úgy tudod kiküszöbölni, hogy amikor ezt csináljátok, a gyerek
kipihent és jóllakott, valamint éppen sem ő, sem te nem siettetitek az időt valamilyen
következő program miatt.

A gyereknevelés jellemző kérdései

Mi vár ránk 2021-ben?

Mi vár ránk 2021-ben? Változnia kell-e a gyakorlatnak vagy a hozzáállásunknak a
gyerekneveléshez? Már meg is változott az óévben. A felnőttek �gyelmének kisebb-nagyobb
részét lekötötte a vírus-mizéria.

Ha lelkileg egészségesebb környezetet szeretnénk a gyerekeknek 2021-ben, akkor a egyik
teendőnk az, hogy minél távolabb tartjuk őket a médiától és mi felnőttek sem beszélgetünk
előttük a témáról. Bőven elég nekik, ha az iskolába járással, a tanulás gyakorlati
megvalósulásával (online oktatás) kapcsolatban kerül szóba.

Nagyon is helyes, ha nem neveljük gyerekeinket „inkubátorban”, tehát nem zárjuk el őket
attól, hogy tudhassanak a felnőttek világában zajló fontosabb eseményekről. Az ő jövőjüket is
érintik például a környezet védelmében tehető erőfeszítések, főleg pedig azok a lehetőségek,
amelyekkel mi magunk, a családunk is tehet valamit a Föld élővilágának megmaradásáért.

Ez csak egy példa volt. Más dolgok is vannak, amelyekkel találkozhat a gyerek. Egy olyan téma
folyamatos fenyegetésének azonban nem kellene kitenni a gyerekeket, amellyel
kapcsolatban még a felnőttek között is nagy a bizonytalanság, a zűrzavar.

A gyerekek többségén meg sem látszik, hogy lelkileg érintenék őket a felnőttek számára
stresszforrást jelentő témák. Ez azonban ne tévesszen meg minket. A gyerekeknek igen jó
„radarjuk” van. Többet hallanak és értenek a háttér beszélgetésekből is, mint gondolnánk.

A stressz gyűlik bennük is, ha mi felnőttek drámai vagy vitás dolgokkal stresszeljük
magunkat. Ezért javaslom erre az évre, hogy kíméljük meg őket a vírus-téma túlzott
emlegetésétől. Ha mégis előkerül előttük, akkor inkább a gyakorlatban rájuk háruló szabályok
ismerete miatt legyen.

Írások a gyerekneveles.hu-n

Cikkajánló

Bullying – Készítsd fel a gyereket!

A bullying egy angol szó, amit
Magyarországon is használunk már annak
arra a jelenségre, amikor egy vagy több
gyerek egy gyereket zaklat, cikiz, megaláz.
Az iskolai bullying megszüntetésének igazi
eszköze az osztályok közösséggé formálása
lenne.

Mivel ez sok iskolában nem sikerül, ezért
hasznosak a technikák, amivel egy olyan
gyereket felkészíthetünk a bullying
kezelésére, akit más gyerekek szekálnak.
Ilyen technikáról és egy valós esetről szól a
Gyereknevelés friss cikke.

> Elolvasom

Írhatsz nekem

Örömmel veszem, ha írsz nekem

Örömmel veszem, ha megírod, milyen volt
számodra az, amit olvastál. Megírhatod azt
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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