Novák Ferenc

Maximalista gyerek segítése
Háttér és technikák
V-1.0

Gyereknevelés Kiadvány
www.gyerekneveles.hu

Tökéletességet
várva

Hogyan jönnek létre a gyereknél túlzott elvárások magával
szemben?
Hogyan kerülhetjük el személyiségének ilyen irányvételét?
Mit tehetünk a gyermekért, hogy csökkenjen vagy megszűnjön
maximalista hozzáállása?

A túlzottan maximalista gyerek toporzékol, sír vagy dühöng,
esetleg teljesen maga alá kerül, ha nem sikerül valami elég jól.
Az is előfordul, hogy sanyargatja vagy akár sérti is testi
épségét, csak mert valami nem úgy alakult, ahogyan szerette
volna. Ilyen és egyéb ijesztő megnyilvánulásokkal találkozhat a
szülő, ha maximalista a gyerek. Ahogyan azonban sok minden
másnak, úgy maximalistának sem születik a gyerek, hanem azzá
válik.

A maximalista szónak most nem azt az értelmét használjuk,
hogy „tökéletességre törekvő”, hanem azt, hogy „a tökéletes
sem elég jó neki”.
A következőkben az önmagával szemben maximalista gyerekről
lesz szó, miközben gyakori, hogy nem csak magával szemben
az. Egy ilyen gyerek ugyanis kritikussá válhat másokkal
szemben is, és a viselkedése, gyakori elégedetlensége sok
borsot törhet felnőttek orra alá is.
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Sikerül –
nem sikerül

Szinte minden gyereknél megfigyelhető több-kevesebb
türelmetlenség magával szemben a gyermekkor korai
szakaszaiban. Ezek olyan időszakok, amikor valami olyasmivel
kezd megismerkedni vagy próbálkozni, ami még meghaladja
felfogóképességének,
testi
fejlettségének,
mozgáskoordinációjának, gyakorlottságának vagy ismereteinek
szintjét.

Ismered az ilyesmit. Próbál megfogni egy műanyag kockát, ami
még nem fér el a kezében. Rátenyerel, sodorja ide-oda, egy
darabig türelmesen babrál vele, de sehogyan sem jön össze.
Azután rácsap vagy lendületesen elsodorja az útból, ami már
türelmének csökkenését mutatja. Nincs ebben semmi meglepő.

Ez még nem maximalizmus, hanem csak a sikertelenséggel
gyakran együtt járó érzelmi szint-csökkenés. Felnőtteknél is
előfordul a „sikerül-nem sikerül” ciklus. Egy darabig próbálkozik
befűzni egy cérnát a tűbe, végül odavágja az asztalhoz. Lehetne
nyugodtabb, de abban sincs meglepő, ha ezt teszi. Az lenne
inkább a furcsa, ha az ember akkor lenne boldog, amikor nem
sikerül valami.

Maximalista
gyerek

A tökéletességre törekvő gyerekkel nincsen semmi gond. A baj
akkor kezdődik, amikor bármi, ami nem lett tökéletes, erős
negatív érzelmeket vált ki a gyerekből, amelyek akadályozzák őt
az újratervezéshez és a cselekvéshez való tudatos
hozzáállásban.

A maximalista gyerek rendszeresen drámát csinál a
sikerül-nem sikerül ciklusból.
Milyen sok szülő örülne, ha gyermeke – például az iskolában –
igényesebb lenne saját teljesítményére. A maximalista gyerek
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azonban ennek éppen a fordítottja. Komoly elvárásai vannak, és
ha bármi nem úgy sikerül, ahogyan eltervezte, akkor egy világ
omlik össze a számára. Akár még olyan apróságokból is drámát
csinál, mint amikor színezés közben kicsúszik a ceruzája a
vonal túloldalára.

Maximalizmus
kialakulása

A gyerek önmagával szembeni ilyen maximalizmusa a saját
magával szembeni túlzott elvárásaiból következik. Ennek
többféle forrása lehet, de gyakran kisgyermekkorban alakul ki.
A gyerekek nem egyformák, ezért tapasztalataik - saját értelmi
szintjüknek
megfelelő
feldolgozása
során
eltérő
következtetésekre juthatnak. Van olyan gyerek, aki
maximalistává válik attól, hogy túl sokat követelnek tőle. Más
gyerekekre ez nem így hat, hanem akár ellenkezőleg: korlátozni
kezdi saját cselekvésének mennyiségét és irányát.
Elterjedt, de téves az az elmélet, miszerint a maximalizmus
mögött a gyerek önbizalomhiánya áll. Bizonyos esetekben
valóban önbizalomhiány áll a háttérben, de bárki megfigyelhet
olyan gyerekeket, akinél ez nem így van. Ők azok például, akik
azért utasítják vissza a vigasztalást, mert nagyon is tisztában
vannak képességeikkel, tudásukkal, s éppen emiatt érzik úgy,
hogy nem lenne szabad kudarcot vallaniuk.)
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Segítő szülői
hozzáállás

A különbözőségek ellenére van néhány szülői hozzáállás és
viselkedés, amivel a maximalizmus kialakulása – különösen 1 és
4 éves kor között – megelőzhető:
a) Ne kérd olyasmire, ami meghaladja képességei vagy tudása
jelenlegi szintjét!
b) Ne vágj csalódott képet, amikor nem sikerül neki valami, és
hangszínedben se légy csalódott, lemondó vagy lehangolt.
c) Soha ne hibáztasd, ha nem sikerül neki valami!
d) Biztasd őt enyhén, de ne vidd túlzásba, mert abban az
esetben az ő természetes célja a te elvárásoddá alakul számára.
Amikor ez bekövetkezik, akkor már csak neked akar megfelelni.
e) Társasjátékozz és sportolj a gyerekkel úgy, hogy ezzel
közben megtanítod őt tisztességesen győzni és méltósággal
veszíteni.
f) Ne versenyeztesd a gyereket másvalakivel, ha neki nincs
hozzá kedve vagy ha eleve kudarcra van ítélve. (Ez nem jelenti
azt, hogy kerülni kell a kudarcokat.)
g) Bármit tanítasz neki, az egyszerűtől haladj az összetettebb
felé, és ne menj tovább vele, amíg egy szint stabilan jól nem
megy neki.
h) Dicsérd őt arányosan! Ne dicsérd olyan túlzó mértékben,
hogy emiatt úgy érezze, erre ő nem szolgált rá.

E javaslatok többsége azon alapszik, hogy ha nem avatkozunk
be erőteljes nézőpontokkal és érzelmekkel a gyerek „sikerülnem sikerül” helyzeteibe, akkor saját maga könnyebben átéli
ezeket, hiszen bőven elég feladatot jelen számára saját
gondolatainak
és érzelmeinek
feldolgozása. A szülő
szeretetteljes jelenléte természetesen jól jön a gyereknek a
kudarcok feldolgozásakor, azt pedig különösen jól teszi, ha
beszélteti a gyereket a történtekről, az érzéseiről, csak ne
felejtsen el nyugtázni minden egyes összefüggő gondolatot,
amit a gyerek megfogalmaz.
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A maximalizmus
enyhítése

A már kialakult maximalizmus is megszüntethető vagy
enyhíthető a szülők vagy egy pedagógus által. Az alábbiakban
egy gyors (I-III.), és egy hosszabb (I-V.) útvonal lépései
találhatók. Néhány gyerek akár a gyors útvonallal is képes
feladni maximalizmusát, míg másoknál szükség lehet a
hosszabbra. A rövidebb mindössze 2-4 órát vesz igénybe, míg a
hosszabb 16-20 órába is telhet – több napra szétosztva.
Mindenképpen a gyorssal kezdd, mert a hosszabb is épít a
gyors útvonal mindössze három lépésére.
A következő javaslatok között lesznek általánosak, és lesznek
kifejezetten az anyuka által írt problémára adott megoldások is,
de valószínűleg nem árt ismernie minden szülőnek, akinek
gyermeke hasonló problémával küzd. A gyerek számára szánt
kérdések 10 éves korban könnyen érthetők, de tartalmuk
megtartása mellett átfogalmazhatod a gyereked korához
igazítva.
Elsőre soknak tűnhet a lépések száma, de úgy került
összeállításra, hogy még egyes lépések kihagyása, illetve
alkalmankénti hibás alkalmazásuk esetén is segítsen. Miközben
haladtok, légy türelmes, mert nem engedheted meg magadnak,
hogy ingerültséggel elveszítsd a gyerek kedvét és hajlandóságát
az együttműködésre.
Még ha nem is rajtad múlt, hogy így alakult, mától kezdve –, ha
esetleg eddig nem így volt, - a segítő szülői hozzáállás fenti, a)től h)-ig terjedő tanácsait mindenképpen tartsd be, hogy
legalább ne nőjön a gyerek maximalizmusa, miközben további
lépéseket teszel a csökkentésére.
Miközben haladtok a lépéseken, figyelj arra, hátha már közben
eléritek a célt anélkül, hogy végigmentetek volna a III. vagy az
V. lépésig. Amikor ugyanis a gyerek teljesen felismeri azt, hogy
miként gyötörte magát idáig túlzott elvárásaival, akkor látni
fogod rajta a megkönnyebbülést, és esetleg szavakban is
beszámol erről. Ilyenkor ne menj tovább a lépésekkel, mert már
készen vagytok, a továbbhaladás pedig csak felidegesítené.
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Miközben mindezeket csináljátok, mindig nyugtázd (köszönd
meg) a válaszát (köszönöm, aha, ...). Ha a gyerek szomorúvá
válna, mutathatsz enyhe együttérzést, de vigyázz, mert a
maximalista gyerekek egy része nagyon szereti sajnáltatni
magát, és nem az a cél, hogy tovább erősítsd ezt a téves
„túlélési stratégiát”. Ha a gyerek nevet, akkor emeld érzelmi
állapotodat az övéhez, és mulass vele te is, csak közben ügyelj,
nehogy úgy érezze, hogy őt magát neveted ki. Az adott helyzet
vagy történet komikus részén nyugodtan nevethettek.

I. lépés
Szavak

Beszélgess a gyerekkel az alábbi listában található szavak
jelentéséről ebben a sorrendben egymás után. Az a lényeg,
hogy értse mit jelentenek. Sorban haladva mondd el neki, hogy
mit jelent a szó, majd győződj meg róla, hogy tényleg érti. Ha
nem érti, akkor magyarázd el újra. Ha el tud mondani egy rövid
történetet, amiben az a szó is benne van, akkor érti.
A szavakkal nem ez a cél, de akár már a szavakkal való
ismerkedés közben előfordulhat, hogy rájön, milyen káros
számára és esetleg mások számára is az ő maximalizmusa.
hibás
hibátlan
vesztes
győztes
kitart
felad
kinevet
dicsér
hibáztat
megbocsát
kudarc
siker
vereség
győzelem
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II. lépés
Hogyan tudnál és
mi lehetne?

Beszélgesd át a következő témákat a gyerekkel. Tedd fel neki a
kérdést – akár átfogalmazva az ő korának megfelelően –, majd
vár a válaszát. A legjobb, ha saját valós tapasztalatán alapuló
eseményhez köti a válaszát, ha azonban nem történt olyan,
akkor kérd meg, hogy találjon ki, képzeljen el egy olyan
helyzetet.
Előfordulhat, hogy a második kérdéscsoport első három
kérdéseire nem lesz válasza. Ilyen esetben ne erőltesd, de
megkönnyítheted a dolgát azzal, hogy te magad mondasz egy
kitalált példát, ami odaillő válasz az adott kérdésre, majd
megkérded újra, hogy kitud-e talélni hasonló eseményt,
helyzetet.
Hogyan tudnál megvigasztalni valakit (mit mondanál neki), aki
miatt veszített a csapatod játékban vagy sportban?
Hogyan tudnád barátságosan visszautasítani, hogy
hibáztassanak téged?
Hogyan tudnád barátságosan visszautasítani, hogy sajnáljanak
téged?
Hogyan tudnád barátságosan visszautasítani, hogy
kinevessenek téged?
Hogyan tudnád barátságosan visszautasítani, hogy
vigasztaljanak téged téged?
Mi
Mi
Mi
Mi

lehetne
lehetne
lehetne
lehetne

szomorú abban, ha valami sikerülne?
dühítő abban, ha valami sikerülne?
unalmas abban, ha valami sikerülne?
vicces abban, ha valami sikerülne?

Mi
Mi
Mi
Mi

lehetne
lehetne
lehetne
lehetne

szomorú abban, ha valami nem sikerülne?
dühítő abban, ha valami nem sikerülne?
unalmas abban, ha valami nem sikerülne?
vicces abban, ha valami nem sikerülne?
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III. lépés
Sajnáltatás

Mielőtt ebbe belefogtok, tartsatok egy nap szünetet.
Találtass ki helyzeteket a gyerekkel az alábbi témák szerint,
majd beszéltesd arról a történetről!
Találj ki és mondj el nekem egy olyan történést, amikor
sajnálnál valakit amiatt, hogy nem sikerült neki valami!
Találj ki és mondj el nekem egy olyan történést, amikor
biztatnál valakit amiatt, hogy nem sikerült neki valami!
Találj ki és mondj el nekem egy olyan történést, egy
ismerősödnek nem sikerül valami, de csak nevetne az egészen!
Mikor lennél büszkébb? Akkor, ha sajnálnának valamiért, ami
nem sikerült vagy akkor, ha eldöntenéd, hogy legközelebb
sikerülni fog?
Találj ki egy helyzetet (történetet), amiben nem vagy szomorú
amiatt, hogy valami nem sikerült!
Találj ki egy helyzetet (történetet), amiben megtalálod az okát,
hogy valami miért nem sikerült!
Találj ki egy helyzetet (történetet), amiben valami nem sikerült,
de te eldöntöd, hogy legközelebb sikerülni fog!

IV. lépés
A múlt

Mielőtt ebbe belefogtok, tartsatok egy nap szünetet.
A múlton valóban nem érdemes sokat keseregni, mert a
változás lehetősége a jelenben és a jövőben van. Ettől azonban
még le kell venni a gyerek válláról azokat a terheket, amelyek
akadályozhatnák abban, hogy elengedje a maximalizmust, ami
az ő hétköznapi túlélésre kitalált egyik „technikája”.
Fedezzétek fel együtt a maximalizmus felé hajtó korábbi
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masszív helyzeteket anélkül, hogy beszélgetésetekben kiejtenéd
ezt a szót - kivéve, ha a gyerek már ismeri.
Annak ellenére, hogy úgy véled, a családban senki sem volt a
gyerekkel maximalista, most tegyél félre minden negatív
érzelmet, ami akkor merülne fel, ha a gyerek olyan eseményt
hozna fel, amiben Anya vagy Apa a főszereplő. Előfordulhatott
ugyanis, hogy ti nem voltatok vele maximalisták, de ő mégis
úgy élte meg. Nem az az érdekes, hogy kinek van igaza, hanem
az, hogy a gyerek terhein könnyítsünk.
Találj egy csöndes helyet a gyerekkel, ahol nem zavarnak meg
mások a mászkálásukkal. Az időpontot úgy válaszd meg, hogy
ne legyetek fáradtak, álmosak, éhesek, szomjasak. A helyzet ne
tűnjön a gyerek számára túl szokatlannak vagy drámainak,
végig maradj természetes és nyugodt!
Vedd sorra az alábbi a)-jelű kérdéseket és ha bármelyikre is van
válasza, meséltesd el vele pontosan, hogy mi történt. Utána
beszéltesd arról, hogy mit gondolt akkor, milyen érzései voltak,
és hogy emlékszik-e valamilyen következtetésre, döntésre, amit
akkor hozott. Ha készen vagytok azzal a történéssel, akkor
kérdezd meg újra a kérdést, hogy volt-e másik olyan alkalom.
Ha már nem jut eszébe több, akkor tedd fel a b)-jelű kérdést és
azután menjetek a következő a)-jelűre.
Az a)-jelű kérdéseket tehát addig kérdezed, amíg még van rá
újabb válasza. Amikor már nincs, akkor felteszed a b)-jelű
kérdést, de azt alapvetően nem ismételgeted. Csak akkor
ismételd meg a b)-jelűt, ha nem lesz jobb kedve attól, amit az
előző b)-jelű kérdésre adott válaszában mondott.
Ha elpityeredne egy a)-jelű kérdésen, mert azzal kapcsolatban
bánatos emléke van, akkor megnyugtatásul tedd fel neki a b)jelű kérdést, de miután megválaszolta, menj vissza vele az a)jelűre mindaddig, amíg végül már nem lesz arra újabb válasza.
Ha a kérdéseken haladva bárhol annyira jókedvre derülne a
megkönnyebbüléstől, hogy alig tudná a figyelmét a kérdéseken
tartani, akkor aznap már ne folytassátok.
Kérdések (kérések):
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1.a) Gyermekkorodban kértek tőled olyat, amit nem tudtál
megcsinálni?
(A végén nyugtázd, hogy nem kellett volna ilyet kérniük.)
1.b) Mesélj valamiről, amit meg tudtál csinálni!
2.a) Kisebb korodban nem volt időd gyakorolni valamit?
2.b) Mesélj valamiről, amikor megtanultál csinálni valamit!
3.a) Erőltettek téged, hogy próbálj meg valamit újra, mert
elsőre nem sikerült?
(A végén nyugtázd, hogy helytelen volt, hogy erőltették őt.)
3.b) Mesélj valamiről, ami sikerült neked!
4.a) Arra kértek, hogy legyőzz valakit, pedig te nem akartál
versenyezni?
(A végén nyugtázd, hogy hiba volt, hogy versenyzésre
kérték.)
4.b) Mesélj olyanról, amikor győztél!
5.a) Zavart téged, hogy legyőzött egy nálad kisebb gyerek?
5.b) Mesélj olyanról, amikor segítettél egy kisebb gyereknek!
6.a) Emlékszel olyanra, amikor megbántad, hogy versenyeztél
valakivel?
6.b) Mesélj olyan alkalomról, amikor versenyeztél és győztél!
7.a) Volt olyan, hogy hibáztatott téged valaki?
(Akárki is tett így vele, a végén jelezd a gyereknek, hogy ez
helytelen volt annak a valakinek a részéről.)
7.b) Volt olyan, amikor hibáztál, de valaki megbocsátotta?
8.a) Leszidott valaki, mert szerinte nem voltál elég ügyes?
(Akárki is tett így vele, a végén jelezd a gyereknek, hogy ez
helytelen volt annak a részéről.)
8.b) Mesélj olyanról, amikor ügyesnek érezted magad!
A kérdések, történések megbeszélése közben nyugtázd, hogy
megkaptad a válaszát (köszönöm, rendben, stb.), de általában
ne véleményezd. Ha olyasmi merül fel, amit nem tud
kiokoskodni, akkor viszont segíts neki abban, hogy kibogozzátok
a problémát.
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V. lépés
Jelen

Mielőtt ebbe belefogtok, tartsatok egy nap szünetet.
A maximalizmus gyökerénél megtalálható a célokhoz való
hozzáállás. Ez a rész ezért a célokkal kapcsolatos.
Ezeket a kérdéseket ne ismételd meg, de ha ő több választ is ad
egy kérdésre, akkor mindet fogadd el, de külön-külön
beszéltesd azokról, ne pedig egyszerre. Némely kérdéshez
vannak alkérdések, amiket akkor tegyél fel, ha válaszában
ezekre nem tért ki. Egy válasz után ne siesd el a következő
kérdést. Nagyon gondosan figyelj arra, hogy érhető-e a kérdés
a gyerek számára. Ha kell, fogalmazd egyszerűbben,
hosszabban a kérdést.
1. Úgy érzed, hogy valakinél jobbnak kell lenned?
Kinél? Miért?
2. Mondta neked valaki mostanában, hogy egy osztálytársadnál
(vagy oviban: csoporttársadnál) okosabbnak kell lenned?
Mit mondott?
3. Mondta neked valaki mostanában, hogy egy osztálytársadnál
(vagy oviban: csoporttársadnál) ügyesebbnek kell lenned?
Mit mondott?
4. Szerinted mások sajnálata ügyesebbé tehet valakit?
5. Amikor sajnáljuk magunkat, azzal erősebbé válunk vagy
gyengébbé?
(Akkor is fogadd el a válaszát, ha más a véleménye, mint a
tiéd, de ekkor így nyugtázd: „Értem.”)
6. Ha valaki dühös lesz magára, akkor azzal erősebbé válik vagy
gyengébbé?
(Akkor is fogadd el a válaszát, ha más a véleménye, mint a
tiéd, de ekkor így nyugtázd: „Értem.”)
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7. Milyen szavakkal tudnád megbocsátani másvalakinek egy
hibáját?
8. Találj ki egy túlméretezett célt! (Olyan cél, ami meghaladja a
jelenlegi lehetőségeket.)
(Nem azt kéred, hogy ez legyen a célja, ez csak játék a
gondolatokkal.)
9. Miket tehetnél, ha egy túlméretezett cél előtt találnád
magad?
(Beszélgessetek ezekről: a cél megváltoztatása, kisebb cél, a cél
feldarabolása kisebb feladatokká, a cél áthelyezése későbbre,
még több gyakorlás vagy tanulás. Ha valamelyik nem jut az
eszébe, akkor vesd fel, és kérdez meg, hogy az például lehetnee megoldás!)
10. Mit mondanál magadnak, ha azt szeretnéd jelezni, hogy
megbocsátottál magadnak valamit?
11. Mi nem változna, ha veszítenél valamiben?
12. Hogyan használnád a szorgalmadat, hogy jobb legyél
valamiben?
13. Hogyan használnád a kitartásodat, hogy jobb legyél
valamiben?
14. Ki nem változna, ha veszítenél valamiben?

A lépések után

Meglehet, hogy a maximalizmus csökkenését nem a lépések
alatt, hanem utána éritek el. Ez azért van, mert amiről
beszélgettetek, az még sokáig „dolgozik” a gyerekben.
Elképzelhető, hogy akár 3-4 napig is eltart még a befejezés
után. Figyelj arra, és ne téveszd szem elől, ha jó irányú változás
történt, vagy akár megszűnt a maximalizmusa. Egyrészt az egy
nagy nap mindkettőtök számára, másrészt egy dicséret neked is
kijár – ebben az esetben furcsa módon magadtól magadnak.
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Sok sikert kívánok, és örömmel veszem,
ha írsz a sikeres alkalmazásról!

Novák Ferenc
tanár, társ a nevelésben
kapcsolat@gyerekneveles.hu

www.gyerekneveles.hu
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E pedagógiai útmutató pontosan ebben a teljes formájában szabadon
használható és terjeszthető pedagógusok által.
NYOMTATÁSBAN MÉG KI NEM ADOTT MUNKA!
Példányai a gyerekneveles.hu oldalról tölthetők le.

Weboldalon kizárólag teljes terjedelmében és úgy osztható meg,
hogy a megjelenítés tartalmazza a szerző nevét, a gyerekneveles.hu
megnevezést és azon a gyerekneveles.hu oldalra mutató linket.

Minden jog fenntartva
©2022 Novák Ferenc
gyerekneveles.hu
kapcsolat@gyerekneveles.hu
gyerekneveles.hu
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