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Működő Gyereknevelés 3 percben

Csodálat a csúnya beszéd leállítására

A „Csúnyán beszél a gyerek” című írásban szerepel, hogy miért teszi ezt, valamint a legjobb
hosszútávú megoldásról is. Van azonban egy pofon egyszerű technika a csúnya beszéd
ideiglenes leállítására, amit ott azért nem említettem, mert akkor a szülők kényelmesebb fele
csak ezt alkalmazná. A másik ok, amiért ott nem szerepelt az, hogy ez, amiről most olvasol,
tényleg inkább csak egy időre állítja le csúnya szavak használatát, de nem feltétlen tartós.
Ennek ellenére sok szülőnek jól jöhet, pedagógusnak pedig egyenesen aranyat ér akkor,
amikor nincs sok ideje, de le kellene állítania egy diákot, aki azért szórakoztatja társait csúnya
szavakkal, hogy extra �gyelmet kapjon. Néhány szülő ösztönösen is használ ehhez hasonló
megoldást, azonban csak kevesen tudnak a „csodálkozás erejéről”.

E mini technika első fele egy kérdés. Amikor a gyerek bedobja az adott szalonképtelen szót
vagy kifejezést, akkor csak kérdezd őt így: „És az mit jelent, amit mondtál?” vagy csak így: „Az
mit jelent?”
Lényeges, hogy ezt nagy érdeklődéssel kérdezd, és semmi se látsszon már rajtad az esetleges
döbbenetből, amit akkor ért téged, amikor meghallottad, hogy milyen ocsmány dolgot
mondott. A legjobb, ha felé fordulsz, és csak várod a választ, de olyan „ártatlanul”, mintha
nem tudnád mit jelent.
A technika második fele az, hogy miként jelzed neki, hogy megkaptad a választ. A válaszod
fejezzen ki „csodálatot”. Ez lényeges! A csodálatot derűs arccal és tágra nyitott szemekkel,
valamint felhúzott homlokkal támogathatjuk, de szavakkal a válasz mindössze ennyi:
„Nahááát!!! Köszönöm, hogy elmondtad!” Ha nem sikerül a mimika, attól még működni fog
akkor, ha a "Nahát!" csodálkozást hordoz hangszínben is, nem csak jelentésében.

Ezután már csak annyit kell tenned, hogy a legnagyobb természetességgel visszatérsz ahhoz a
tevékenységhez, amivel azelőtt foglalkoztál, mielőtt a gyerek csúnya szavakat használt. Ez a
megoldás hét-nyolc éves korig működik, de kifejezetten hatékony óvodás korban.

A gyereknevelés jellemző kérdései

Milyen társadalmunk lesz?

Néhány állandóan rohanó, vagy az élet mindennapos egyéb terhei alatt roskadozó felnőtt
érdekes véleménnyel van a gyereknevelésről. Ilyesmi válaszokat kapnánk, ha a fejükbe
látnánk:
- „Mi is felnőttünk valahogy!”
- „A nevelés olyan luxus, amire a mai szülőnek nincs ideje!”
- „Arra való az iskola, hogy megnevelje!”
- „Kap egy fülest, engem is úgy neveltek.”

Ezekkel nem arra utaltok, hogy milyen rossz a helyzet -, bár az -, hanem arra, hogy mai
világunk nem érti a gyereknevelés fontosságát. Egy komoly mondat azonnal megvilágítja,
mire gondolok:

Jelen társadalmunk minőségét a ma felnőttjei számára korábban, az ő
gyermekkorukban nekik nyújtott nevelés minősége határozza meg.

Hasonlóan: A jövő társadalma olyan lesz, amilyen nevelést a ma gyermekei kapnak. Ez
túlmutat egy országhatáron, mert a Bolygó sorsát is meghatározza. Például nagy kérdés, hogy
a ma gyermekei ugyanúgy egy a Földet kizsigerelő gazdasági rendszert tartanak majd fenn,
vagy lesz választásuk emberi értékeket állítani a társadalmak és az emberek életének
középpontjába? A Föld, mint környezet állapotán kívül az összes többi jelentős dolog is azon
múlik majd, hogyan nevelünk ma. Akkor tehetjük ezt annyira félvállról, amennyire ma?

Akkor tekinthetik-e a társadalmakat (legalábbis formálisan) vezető személyek és csoportok
másodlagosnak és valami olyannak az oktatást, ami „sajnos” költséges? Tekintheti-e a szülő
másodlagosnak a gyerekkel töltött időt vagy legalább ezen idő minőségét, ha már a
mennyisége annyi, amennyi? Vajon a pedagógus számára nem kellene-e, sokkal nagyobb
teret és szabadságot biztosítani, hogy valamelyest pótolhassa azt a kulturális űrt, amit a
felnőtt társadalom nem tölt be a gyerek életében?

Egyébként többnyire abból sincs köszönet, ha társadalmunk kultúráért elvileg felelős része
„betölti” szerepét, mert eléggé félreértelmezik azt, ha úgy gondolják, hogy a többségében
agresszív mintát közvetítő mozi, aberrált TV show-k, gyilkos számítógépes játékok azok az
eszközök, amelyek erre hivatottak.

Bocsáss meg, hogy pont neked írom ezeket a súlyos szavakat egy Gyereknevelési Levében.
Neked, akinek szívügye a gyereknevelés. Úgy gondolom azonban, hogy Téged nem rendít meg
az igazság akkor sem, ha súlya van. Úgy vélem, pontosan arra van szükség az „össznépi
felelőtlenséggel” szemben, hogy mint egyének képviseljünk valódi értékeket
mikrokörnyezetünkben. Nem becsülöm le sem az egyéni, vagy családi példamutatást, sem a
szomszéddal való beszélgetést, ha az ráveszi őt egy kicsit több törődésre a gyerekével.

Összegzésül tehát csak ennyit: A gyereknevelés nem másodlagos dolog. Senkinek és
semmilyen intézménynek sem lenne szabad annak tekintenie. A gyerekkel való törődés sok
boldogság forrása gyereknek és felnőttnek egyaránt, ha szívvel csinálják. „Komoly” emberek
számon kérhetik rajtam ezen szavaim alapján, hogy nem beszéltem a „gazdaságról”, meg
„üzleti racionalitásról”, meg még sok minden másról. Azért nem, mert ezek második-
vonalbeli dolgok. Ha a gyerekekkel nem törődünk, akkor hamarosan lőttek az „üzleti
racionalitásnak” is, és magának a civilizációnak. Ha a kultúra elvész, akkor az már legfeljebb
csak primitív civilizáció még akkor is, ha a technológia egy magas szintjén primitív.

Válaszolok

Írások a gyerekneveles.hu-n

Letöltés

Számítógép-függőség csökkentése

A Gyereknevelés weboldalról már letölthető egy technika, ami arra való, hogy segítségével
szülő vagy pedagógus megszüntesse 10-12 évesek számítógép-függőségét. A precíz, de
könnyen megérthető lépéssorozattal akár néhány hét alatt sikerre juthatunk. A program a
következő fő lépéseket írja le részletesen:

1. Alkalmas hely és időpont megválasztása
2. A gyerek tájékoztatása
3. Mi a probléma? (képkonzerv, fantázia
csökkenése, valós célok hiánya, nincs
cselekvés, virtuális boldogság)
4. „Milyen Anya vagy Apa?”
5. Fantázia és képzelőerő
6. Kinek okozza a legnagyobb örömöt a
számítógépes játékprogram?
7. A saját életedet éled?
8. Tennivalók és célok
9. Megállapodások
10. Cselekvés

> Letöltöm

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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