YA
G

Barbainé Bérci Klára

A pedagógiai módszerek

M

U
N

KA
AN

alkalmazása

A követelménymodul megnevezése:

Gyermekellátási alapfeladatok
A követelménymodul száma: 1868-06A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-018-50

KA
AN

U
N

M
YA
G

PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA

PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA

ESETFELVETÉS-MUNKAHELYZET
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A szülők nehézségeit gyermekük nevelésével kapcsolatban rendszeresen tapasztalja
munkahelyén és a civil életben is. A gyermekek délutáni hazamenetelekor több esetben
kérnek Öntől tanácsot egy-egy nevelési problémával kapcsolatban. Megfogalmazzák
bizonytalanságukat,

tapasztalatlanságukat

ezen

a

területen,

és

semmiképpen

nem

szeretnének gyermeküknek ártani a helytelen módszereikkel. Nehéz helyzetben van, hiszen

a gyermekek egyéni különbözősége miatt nincs „recept” a nevelésben, ezért egy
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szülőcsoportos beszélgetésre készül a témából.

SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM
1. A nevelés módszerei

A nevelés céltudatos, minden gyermekre ható folyamatos személyiségfejlesztés, melynek
során értékközvetítés és értékteremtés is megvalósul. A nevelési módszerek a nevelési
folyamat nagyon fontos elemei, tényezői. A jól megválasztott, adekvát módszerek

alkalmazása segíti a nevelési célok megvalósítását, míg helytelen alkalmazásuk gátolja
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ezeket, valamint negatív irányba fordíthatja a gyermek személyiségének kibontakozását.
Hatásuk ezért nemcsak rövid, de hosszú távon is meghatározó.

Nevelési módszerek azok az eszközök, eljárások, melyek segítségével a nevelő a gyermekre

M

hatást gyakorol. A hatás célja a gyermek magatartásának, beállítottságának, cselekvési
indítékainak megszilárdítása vagy megváltoztatása.
A módszert befolyásolja
-

a gyermek életkora,

-

az élettörténetének előzményei,

-

viselkedése,

-

a viselkedés motívumai,

-

a nevelő szándékai,

-

-

a gyermek szándékai,
a nevelő céljai,
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-

magának a módszereknek a hatásai.

Mindezek alapján elmondható, hogy a nevelési módszer hatása nem lehet általános érvényű,
helyzetenként és gyermekenként más és más. A nevelési folyamatban a gyermek
személyisége

akkor

bontakozhat

ki

egészségesen,

a

nevelési

módszerek

a
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megbecsülésen és az együttérzésen alapulnak.

ha

1. ábra

Alapvető nevelési módszerek:

Követelmények, tilalmak

-

Gyakorlás, szokás kialakítás

M

-

-

-

-

Magyarázat, meggyőzés
Példaadás

Jutalmazás, büntetés

A kisgyermek mindent tapasztalatokon keresztül él át, figyel, érzékel, működésbe lép az

emlékezet, képzelet, gondolkodás, - melyekkel tapasztalatait feldolgozza.

Abban az esetben, ha ezt aktívan, tevékenyen teheti, tehát a felnőtt nem akadályozza ebben,

nem avatkozik bele feleslegesen a megismerési folyamatba, ezek a tapasztalatok
messzebbre hatóbbak, pontosabban tudja azokat feldolgozni.
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Valami mozog!
A kisgyermekek annak a felnőttnek a követelményeit, elvárásait igyekszik teljesíteni, aki
számára fontos, akinek szeretetére, elismerésére vágyik.
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A teljesítés nagymértékben függ a követelmény realitásától, vagyis attól, hogy képes-e
betartani mindazt, amit a felnőttek elvárnak tőle. A túlzott követelmények eredményeként –

miután betarthatatlan - a gyerekek megszokják, hogy ne vegyék komolyan a felnőtt szavait.
Gyakori, hogy életkori sajátosságok figyelmen kívül hagyása miatt támaszt a felnőtt

betarthatatlan követelményt a kisgyermekkel szemben, ilyen a „ne futkározz”, „ne piszkold
be magad”, ne mássz fel a dombra”, stb.
A

környezet

és

játéktevékenység

életkori

sajátosságoknak

megfelelő

alakításával

nagymértékben csökkenthetjük ezeket a „felesleges” tilalmakat. Ne támasszunk egyszerre új

szabályözönt a kisgyermek elé. Megkönnyíti az elvárások teljesítését, ha fokozatosan
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lépésről lépésre vezetjük be azokat. Fontos a fokozatosság elve. Mindig annyit követeljünk

meg a gyermektől, amelyre életkora és fejlettsége alapján képes. Nagyon sok múlik a
megfogalmazáson:

a

„viselkedj

rendesen”,

„játszatok

szépen” nem

sokat mond

a

kisgyermeknek – ezért nem is tudja betartani. Az általános megfogalmazás helyett mondjuk
meg neki konkrétan mit szeretnénk, pl. a fakockákból építhet kerítést, de ne használja
kalapálásra.

A tiltás negatív követelmény, valamit nem engedünk meg a gyermeknek. A kisgyermeknél

még csak kezdeti formában van jelen a lemondás, az önfegyelem, nagy nehézséget jelent
a

tilalmak

betartása.

A

feltételek

célszerűsítésével,
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számára

a

tiltások

számának

csökkentésével sokat elérhetünk a szabályok betartása érdekében. Lehetőleg mindig kössük

össze tilalmunkat javaslattal, az átkapcsoláshoz idő szükséges.

Az elvárásokat, követelményeket nem csak a gyereknek, de a gyermekkel foglalkozó

valamennyi felnőttnek egységesen komolyan kell vennie. Amit be kell tartani, azt mindenki
várja el a gyermektől, mégha olyan aranyos is, amikor próbálgatja a határait bővíteni. A

szabályok, követelmények betartásánál nagyon fontos a következetesség is, a naponta
változó elvárások közepette a kisgyermek nem igazán tudja majd mit is várunk el tőle.
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A magyarázat már csecsemőkortól igen fontos módszer. Kezdetben a felnőtt beszéde

megnyugtató, később pedig már a kérdéseivel kijelöli számunkra az őt érdeklő területet.

Magyarázatunk mindig legyen őszinte, igaz. A magyarázat során ügyeljünk arra, hogy a
gyermek fejlettségének megfelelő szavakat, mondatszerkezeteket használjunk. A számunkra

„kényelmetlen” kérdésekre is válaszoljunk a kisgyermek szintjén. Nagyon helytelen gyakorlat
a kérdező gyermek félrevezetése.

A meggyőzés és a magyarázat ne csak az észérvekre

M

hasson, hanem az érzelmekre is. A gyermek életkori sajátosságainak megfelelően

alkalmazzuk. A gondozó türelemmel mutatja, magyarázza, dicséri, ösztönzi a gyermek
tevékenységét, mindig annyit segítve, amennyit aktuálisan igényel. Közben lehetőséget és

időt ad az együttműködésre, az önálló próbálkozásra. Ezzel a kitartó, türelmes, az aktivitást
felébresztő és támogató magatartással éri el a gyermeki kompetencia kialakulását és

érvényesítését, amely végül önálló, szabad elhatározásból, örömmel végzett tevékenységek
egész sorává alakul.
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Figyelnünk kell a magyarázat, meggyőzés használatának gyakoriságára is. A szófukarság
ugyanolyan káros, mint a túlmagyarázás! Nem helyes, ha ezt a módszert csak a

követelményeink és utasításaink kiegészítéseként alkalmazzuk. A gyerekeknek igen fontos,
hogy minden változást, eseményt elmondjunk, megmagyarázzunk. Magyarázatunk mindig
legyen őszinte, hiteles és a gyermek egyéni fejlettségének megfelelő.

Szokás: minden olyan cselekvéssor, amelynek beindítása és végrehajtása automatikusan, a

tudattól függetlenül történik – elmaradása hiányérzetet okoz. A látszólag egyszerű

kézmosás bonyolult, nagy figyelmet igénylő mozdulatsorokból áll össze, és sok időnek kell
eltelnie,

amíg

automatikusan,

készségszinten

működik.

Tehermentesíti

a

tudatot,
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megkönnyíti a bonyolultabb feladatok elvégzését, betartása nem vesz igénybe energiát.
Rendszeres, többszöri ismétlés hatására alakul ki, viszonylag könnyen, de ha rögzült –
nehezen lehet megszüntetni.

A szokások kialakulását igen megnehezítik a látszólagos apró eltérések. Nem elég a

csoportra nézve egyeztetni a szokásokat – gyermekekre lebontva, egyénenként kell
áttekinteni a munkánkat.
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Egyeztetni kell:
-

a gyermekek ellátásának sorrendjét,

-

a különböző szervezési szokásokat,

-

-

-

-

-

a gyermekek helyét az étkezéseknél,
az alvás szokásait,

a játék elpakolását,

kerti tevékenységet,
segítségüket – stb.

Egyéni szokások lehetnek:

babával, macival tud csak elaludni,

-

étkezés előtt iszik,

-

ételek ízesítése, egyfajta étel elutasítása, stb.
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-

-

csak egyfajta színű ruhát hajlandó felvenni,

M

A családból intézménybe kerülő gyermek sok egyéni szokást hoz magával. Ügyelnünk kell
arra, hogy minél több kialakulását megőrizhesse, ezzel megkönnyíthetjük számára a
beilleszkedést (pl. kiskendővel alszik). Ha megváltoztatandó szokása van, azt csak nagyon
fokozatosan módisíthatjuk. Az egyéni szokások kialakulásának segítése és megtartása egyik
módja az intézményben nevelkedő gyermekek elszürkülése elleni tennivalóinknak.
"A példa a leghatékonyabb tanítók egyike, noha szótlanul tanít." (Samuel Smiles)

A felnőtt viselkedése a gyermek számára minta, követendő példa, a gyerekek akkor is
utánoznak minket, amikor erre nem is gondolunk.
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A modellkövető az utánzás révén beépíti magába a modell viselkedésformáit és

személyiségtulajdonságait, mégsem válik pontosan olyanná, mint a másik. Az egyén ugyanis
életútján nem egyetlen viselkedésmintát követ. Az első modellek a szülők, akiknek

viselkedését a gyerek fenntartás nélkül követi. A serdülőkor kezdetétől azonban kritikusan
válogat a követendő tulajdonságok között, s önmaga számára is meg tudja fogalmazni, hogy

a másik milyen tulajdonságait tartja önmaga számára megvalósítandónak. Ezek a
kompetencia-modellek tehát már nem teljes személyiségükkel szerepelnek mintaként,

hanem egy-egy meghatározott tulajdonságukkal illetékesek. A modellek nem állandóak.
Miután egy-egy minta betöltötte funkcióját az egyén fejlődésében, a modellkövető

leválasztja

magát

róla,

s

fokozatosan

eljut

identitásának

kibontakoztatásához.
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modellkövetőt erős érzelmi szálak kötik a modellhez. Ennek révén valósul meg az
azonosulás két formája: az identifikáció és az empátia.

A kisgyermek - különösen a játéktevékenységben - a szülők minden mozdulatát, gesztusait,

szavait visszatükrözik. Igen nagy a felelősségünk, ha kikapjuk a kezéből az eszközt és nem
kérjük tőle - ne csodálkozzunk, hogy ő sem tud majd kérni!

“Ha elölről kezdhetném a gyermeknevelést, fenyegetés helyett festegetésre használnám a

kezemet. Példálózás helyett példát mutatnék. Nem siettetném a gyereket, hanem hozzá
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sietnék. Nem a nagyokost játszanám, hanem okosan játszanék. Komolykodás helyett
komolyan venném a vidámságot. Kirándulnék, sárkányt eregetnék, réten kószálnék,
bámulnám a csillagokat. A civakodás helyett a babusgatásra összpontosítanék. Nem
erőszakoskodnék a gyerekkel, hanem a lelkét erősíteném. Előbb az önbizalmát építeném,

azután a házamat. Kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetéről és többet a szeretet

hatalmáról.” (Diane Loomans)

A nevelés folyamatában az elismerésnek és dicséretnek több szempontból is fontos szerepe

van. Az őszinte, hiteles jutalmazás ösztönzőleg hat a gyermek személyiségének fejlődésére,
a felnőtt-gyermek kapcsolatra, befolyásolja az adott gyermekcsoport légkörét. A nevelés

U
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egyik legfőbb feladata a gyermek bátorítása, a biztatás, az elismerés, a megerősítés, és a
dicséret – ezért alkalmazzuk gyakran. A sikerélmény emeli a gyermek önbizalmát, erősíti
kompetencia érzését.

Általában kétféle magatartásformát szoktunk jutalmazni:
az egyik a valamilyen ügyes viselkedés. Pl.: az iskolai életben elsősorban a jó felelet

M

-

-
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váltja ki a szülő jutalmát.

a másik az erkölcsi magatartás, tehát az a viselkedésforma, amelyet a szülő elvár a

gyermektől, főként kritikus helyzetekben.
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Lényeges, hogy a manuális tevékenységnek a jutalmazás mellett veleszületett jutalma is van
- ez a siker lényege. Ebben a gyermek valóságos jutalomként éli meg, értékeli a jutalmat.

Vigyáznunk kell nehogy a sok külsőleges, tárgyiasult jutalom elnyomja, elfojtsa a vele

született jutalmat, amit a siker élménye jelent. (Pl.: egy 1,5-2 éves gyermek esetében a
gyermek manipulációja során érdeklődéssel, vágyakozással fordul minden felé, hogy
megfoghassa, mindent a birtokába vegyen. Nem képes addig abbahagyni a tárgyakkal való

foglalkozást, ameddig nem lesz a tárgyak értelme világos számára, a tárgyak működése,

feladatköre és kezelésük nem megy tökéletesen. A külsődleges jutalom alkalmas módszer
arra, hogy erről a fontos dologról leszoktassuk a gyermeket.)
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Ajándékozás: mindig és minden körülmények között az egész gyermeknek jár, a gyermek

személyiségének. Ne használjuk fel határozott nevelési célokra az ajándékot, az ajándék arra

való, hogy a szülők és a gyermekek örüljenek egymásnak. A jutalom viszont mindig a
gyermek jó oldalának jár, a jó viselkedéséért - nevelési célra való, de akkor jó, ha
céltudatosan használjuk.

Soha ne dicsérjünk mechanikusan, az egyszerű kifejezésmódoknak a hatását az őszinteség
biztosítja. Ha valóban őszintén örülünk, gyakran elég egy elismerő pillantás, egy-két
elismerő szó. Komoly elismerésnek veszik a kisgyermekek, ha valamilyen feladattal bízzuk
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meg őket, ha segíthetnek nekünk. Ügyelnünk kell azonban arra, hogy ez ne vezessen
versenyhez közöttük. Minden gyermek minden nap többször is kapjon - akár a
legegyszerűbb formában is - elismerést!

A jó pedagógus észreveszi, megtalálja a gyermek viselkedésében azt, amit el lehet ismerni,

meg lehet dicsérni, és nem mulasztja el az alkalmat, hogy minden gyermek többször is
elismerésben részesüljön.

A gyerekek tőlünk, felnőttektől tanulják meg értékelni cselekedeteiket. A biztatás, elismerés
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már csecsemőkortól ösztönzőleg hat fejlődésükre.

Ha a követelményeinknek, elvárásainknak nem tesz eleget a gyermek, akkor kerül előtérbe a

büntetés kérdése. A többszörös figyelmeztetés, magyarázat ellenére nem teljesített

követelmény esetében a gyermeknek észre kell vennie, hogy ebbe nem nyugszunk bele tapasztalhatja,

hogy

M

megakadályozzuk

a

komolyan

gondoljuk

az

elvárásunkat.

Közbelépésünkkel

helytelen cselekedet ismétlését, ezáltal a helytelen viselkedés

következményéről szerez tapasztalatot. A felnőtt szavaiból, hangsúlyából azt is érzi, hogy
nem a felnőtt haragjának, hanem az ő tettének a következménye az, ami történik.
A büntetés módszerénél ügyelnünk kell arra, hogy:
-

a „büntetés” soha nem lehet a megszégyenítés, megfélemlítés eszköze,

-

a helytelen cselekedetre és ne a gyermek személyiségére irányuljon,

-

-

-

-

ne legyen mindennapos jelenség,

ne vonjon maga után újabb „büntetést”,
ne okozzon újabb konfliktust,

legyen a gyermek számára érthető a magyarázata.
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A büntetés mindig rövid időre szóljon, és letelte után tekintsük befejezettnek az ügyet!
A tradicionális büntetésnek két nagy csoportja van:
-

Az egyik a szeretet megvonásán alapuló büntetés (szeparációs büntetés) a meglevő
szeretetkapcsolatokra épít. A gyermeknek éreznie kell, hogy van mit elvesztenie.

Tehát, nyilvánvaló, hogy a szeretet elvesztésétől való félelemmel csak olyan nevelő
büntethet, akit a gyermek szeret, akinek szeretetét meg kívánja őrizni. A szeretet

-

elvesztése a gyermekben komoly fájdalmat okozhat.

A másik pedig a fizikai fájdalomra épülő, a fájdalomtól való félelmen alapuló

büntetés. A büntetéstől való félelem megakadályozza a gyermeket a nem kívánt
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cselekvés ismételt elkövetésében. Itt is érzelmekről van szó.

Fizikai büntetéssel mindenkit lehet alakítani, kérdés az, hogy egyáltalán nevezhető-e ez

nevelésnek, nem idomítás-e inkább. A fizikai büntetés elfogadhatatlan, mert:
-

a súlyos fizikai büntetés eredményeként a magatartásmódosulás szinte kizárólag a

-

a fizikai büntetés rendkívül komolyan roncsolja a gyermek személyiségét. Olyan

büntető személy jelenlétében érvényes,

Nagyon fontos!
A
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személyiségjegyeket épít-alakít ki, amelyek nem kívánatosak.

szeretetmegvonás

és

fizikai

büntetés

a

gyermekbántalmazás

körébe

tartoznak!

A megfélemlítés bármilyen formában történik is veszélyes és káros nevelési eszköz!
Ne feledjük!

A nevelés komplex folyamat. A fejlődés feltételeinek megteremtése és a módszerek
módjainak

alkalmazása
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közvetlen

eredményességét.

együttesen

biztosíthatja

csak

a

nevelőmunkánk

2. Fejlődés – érés – nevelés

A viselkedésében, magatartásában maradandó változás sokféle hatás nyomán állhat elő.

M

Tartós változásokat hoznak létre a biológiai folyamatok, a növekedés, idegrendszeri
alapjainak

érése,

az

önkéntelen

vagy

szándékos

tanulás,

a

tapasztalatszerzés,

a

szocializáció. A gyermek személyisége nem a környezeti hatások passzív lenyomata, a
gyermek környezeti hatásokkal szembeni érzékenysége sem pusztán az egyedi biológiai

szükségleteinek környezeti síkja. A genetikus program és a gyermek objektív környezete

egyaránt többféle személyiség kialakulásának lehetőségét rejti magában. A gyermek
fejlődése e lehetőségek közül csak egyfajta lehetőséget valósít meg.
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Mivel a fejlődés biológiai és környezeti feltételei többféle fejlődési út lehetőségeit rejtik

magukban, a nevelésnek igen tág mozgástere van a lehetséges fejlődési utak közül a

kívánatos fejlődési út és az azt irányító, illetve abban formálódó személyiség alakítására. A

nevelés hatékonysága attól függ, hogy a nevelő a gyermeki személyiség ismeretében
mennyire tudja a környezetet úgy alakítani, hogy a gyermek szükségleteit kielégítő

környezeti hatások egyben a nevelés céljainak megfelelő változásokat is létrehozzák.
A fejlődés - érés - nevelés folyamatában a nevelő személyisége– helyzetéből, szerepéből
következően – mindenképpen hatással van a gyermeki személyiség alakulására.

A nevelési módszer választását meghatározza:
-

a nevelési cél

-

a nevelő személyisége

-

-

a gyermek életkora, értelmi fejlettsége

a nevelő szakmai kultúráltsága (pl.: ismeri a módszereket)
a nevelő nevelési stílusa

KA
AN

-

YA
G

3. Nevelési stílusok a módszerek alkalmazásában

A nevelési stílusnak két fontos összetevője van, az egyik a kontroll, a másik a kapcsolat

nyíltsága (demokratizmusa). Kontroll alatt a gyermek feletti ellenőrzést (a jutalmazást,

büntetést, a cselekvések megengedését, megtiltását értjük), míg a demokratizmus a
gyermekek döntésekbe való bevonását jelenti.

A nevelési stílus fogalmát Baldwin vezette be, aki a következő kategóriákat állította fel.
-

erős kontroll – demokratikus kapcsolat

-

gyenge kontroll– autoriter kapcsolat

-

gyenge kontroll – demokratikus kapcsolat.

U
N

-

erős kontroll – autoriter kapcsolat (tekintélyelvű)

Baldwin szerint az optimális kombináció az erős kontroll – demokratikus kapcsolat.
Ranschburg Jenő is négy stílust különböztet meg:
meleg – engedékeny

-

hideg – engedékeny

M

-

-

-

meleg – korlátozó
hideg – korlátozó
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„Az első dimenzió a gyermek testi – lelki-mozgási szabadságára vonatkozik, arra, hogy a

különböző viselkedési szabályok milyen kiterjedésben és milyen súllyal nehezednek a
gyermekre. Ez a dimenzió az engedékenység és korlátozás két végpontja között helyezkedik

el. Ez utóbbi ponton található az olyan nevelői magatartás, amely a gyermeket merev
következetességgel érvényre juttatott rendszabályokkal fogja körül. A korlátozó szülő tehát
a gyermeket csak meghatározott helyen és hangerővel engedi játszani, ragaszkodik hozzá,

hogy kisfia vagy kislánya mindig tiszta és rendes legyen (még a játszótéren is), valamint jó
modorú a társaságban és illemtudó az asztalnál. A játszótársakkal, de különösen a

testvérekkel és a szülőkkel szemben megnyilvánuló agresszió, súlyos fegyelemsértés. A

dimenzió engedékenységgel jelölt végpontján ezeknek a nevelési elveknek az ellenkezője

YA
G

található.

A másik dimenzió a nevelő emocionális (érzelmi) viselkedését ábrázolja. Két szélsőséges

végpontjára a “meleg”, illetve a “hideg” jelzőt alkalmazták. A meleg szülői magatartást

főképpen a gyermeket elfogadó és megértő, gyermekközpontú viselkedés jelzi. Az ilyen
szülő ritkán alkalmaz fizikai büntetést, annál többször dicséretet, a helyes cselekedetek
pozitív megerősítését. Tetteit, ítéleteit indokolja, és általában gyakran beszélget a
gyermekkel, akinek közeledésére lehetőleg minden alkalommal pozitívan reagál.”

1

KA
AN

A két - két dimenzió két - két végpontjának kombinációiból alakul ki a négy dimenzió.

Fontos megemlíteni, hogy ezek a jellemzők már inkább viselkedési formák, mint nevelői
beállítódások. Nem lehet tehát csak egyszerűen kiválasztani és megvalósítani közülük azt,
amelyiket szimpatikusnak tartunk. A nevelő karaktere, személyisége messzemenően

meghatározza a helyet, amelyet a két dimenzió egy-egy pontján elfoglal. Magunkat, egész
személyiségünket

kell

előbb

–

gyermekeinket nevelni szeretnénk.

megközelítőleg

olyanná

–

alakítanunk,

amilyenné

A nevelésben fontos az engedékenység és a korlátozás helyes aránya, legyen lehetőség az a
felnőtt gyermek közötti alkura is. A felesleges korlátozásoktól tartózkodni kell (pl. büntetés,

megszégyenítés), de tilalmak, és konkrét követelmények révén fejleszteni kell a gyermek

U
N

önuralmát, alkalmazkodási képességét. A szeretet alapján történő korlátozás a károsodások
megelőzését szolgálja a helytelen viselkedés következményeire való utalással.

Míg a korábbi évtizedekben elsősorban a túlzott szigor és a merev követelmények voltak a

nevelés leggyakoribb torzulásai, ma a kontroll és a korlátozás hiánya tekinthető jellegzetes

M

problémának.
-

a túlvédő magatartás,

-

a túlzott teljesítményelvűség.

-

1

a következetlenség,

Ranschburg Jenő: Félelem, harag, agresszió, 1987. 135-136.
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A túlvédő magatartás során a nevelő, a szülő arra törekszik, hogy kiküszöböljön a gyermek

életéből minden konfliktusforrást, lelki vagy fizikai nehézséget. Gyakran tapasztalható a

gyermek túlöltöztetése, túletetése, a korlátozás hiánya a konfliktusok kerülése érdekében. A
túlvédés kapcsolódhat az anyagi javakkal való túlzott elhalmozással, amit a szülők

alkalmanként az érzelmi elhanyagolásért való kárpótlásnak tekintenek. Következménye a
gyermek csökkent ellenálló és megküzdő képessége, a szorongás és az önálló cselekvés,
döntés megnehezített volta.
A

nevelő,

szülő

következetlensége

a

gyermek

viselkedésének

megítélésében

és

értékelésében illetve saját elveiben azt okozhatja, hogy a gyermekben nem alakulnak ki az

YA
G

erkölcsi ítéletalakítás támpontjai, gyanakvóvá és bizalmatlanná válhat az egész felnőtt

világgal szemben. A szülői nevelés következetlenségében szerepet jártszik a társadalmi
értékek és intézmények hitelvesztése is.

A nevelésben megnyilvánuló túlzott teljesítményelvűség következtében a nevelők, szülők a
gyerek képességeinek, teherbírásának reális felmérése nélkül egyre fiatalabb korban

kényszerítik bele a gyereket a formális képzésbe (idegen nyelv tanulása, versenysport,
sorozatos felvételi vizsgák). Néhány sikeres eset mellett gyakran ellenállás alakulhat ki a
gyermekekben

mindennemű

teljesítménnyel

KA
AN

keletkezhetnek a sikertelenségük miatt.

szemben,

önértékelésükben

zavarok

4. Módszerek a tanulás folyamatában
A

kisgyermeknevelés

területén

a

tanulás

minden

olyan

tapasztalat-

és/vagy

a

gondolkodásban. A tanulás tevékenység, ill. tevékenységbe ágyazottan történik. Folyamat

jellegéből következik, hogy az előzetes tapasztalatoknak, az előzetes tudásnak döntő

befolyása van arra, hogy mi az, amit a gyermek megtanulni képes.

A tanulás legfontosabb irányítója a személyes kíváncsiság, az érdeklődés. Az azonos időben

U
N

zajló tanulási folyamatok intenzitása különböző. A fejlődés, a tanulás folyamatos,
időkorlátok

nélküli,

egyéni

ütemnek

megfelelő.

A

gyermekek

közötti

érdeklődés

tekintetében megmutatkozó különbségek léte természetes. A tanulási folyamatban vannak

megtorpanások, stagnálások, sőt visszaesések is. A teljesítmény elváráshoz kötött, erőltetett
ismeretgyarapításnak nincs helye, ugyanis nem a fejlettebb szint gyors elérése a cél, hanem

az, hogy minden gyermek örömteli tevékenységének során jusson előbbre. Az önálló

M

gondolkodás, a véleményalkotás és a döntésképesség kibontakozásának segítése a tanulás
fontos céljai.

A kisgyermekkori tanulás szinterei a természetes élethelyzetek: a gondozás és a játék, a

felnőttel és a társakkal való együttes tevékenység és kommunikáció. A tanulás formái:
utánzás, spontán játékos tapasztalatszerzés, a gondozónő gyermek interakcióiból származó
ismeretszerzés és szokáskialakítás.
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Ebben a folyamatban valamennyi módszer alkalmazásra kerül, egyszerre több módszert is

ötvöz a nevelő (pl. elvárások melletti magyarázat). Nem mindegy azonban melyek

alkalmazása gyakoribb. A példa, a gyakorlás - szokásalakítás, a dicséret - pozitív
megerősítés módszerével sokkal több eredmény érhető el a tanulási folyamatban is, mint a
tiltás, büntetés módszereivel.

5. A sajátos nevelési igényű gyermek segítése
A korai fejlesztésben a segítséget igénylő gyermekek komplex rehabilitációs folyamata
valósul meg. A korai fejlesztés szakszerűen tervezett, szervezett és irányított hatásrendszer,

YA
G

amely viszonylag önálló, de egymással szoros kapcsolatban lévő: megismerő, fejlesztő,

nevelő, oktató, képző, terápiás alkotóelemekből építkező komplex folyamatban valósul meg.
A

gyógypedagógiai

gyógypedagógiai

tevékenység

fejődése

résztevékenységekre

folyamán

differenciálódott.

népesség-és
A

sérülés-specifikus

folyamatos

átalakulás

két

dimenzióban zajlott. Az eleinte főként nevelő-oktató tevékenység új: megismerő, fejlesztő,
képző terápiás alkotóelemekkel bővült, ugyanakkor kapcsolataik szorosabbakká váltak,
összefüggő, egységes folyamattá szerveződtek.

KA
AN

Ez azt jelenti, hogy a korai fejlesztés folyamatában ismereteket közvetítünk és dolgozunk

fel, tervszerűen fejlesztjük az értelmi képességeket, alakítjuk a világképet, formáljuk a
munkához való helyes viszonyt, tudatosítjuk a közösségi élet normáit, szabályait.

A korai fejlesztés a funkcionálisan akadályozott személyiség fejlesztésére irányul, az

ismeretek nyújtása, a képességek fejlesztése, a jártasságok és készségek kialakítása és
funkcionális rendszerek korrigálása, átszervezése, az elveszettek pótlása, újrakialakítása,
további sérülések megelőzése, az egész személyiség egyensúlyba hozása történik.

A differenciálódás másik iránya kezdettől fogyatékossági kategóriák körének, ezzel a

U
N

gyógypedagógia kompetenciakörének bővülését követte, főként a megismerő, fejlesztő,
terápiás műveletek választéka gazdagodott.

Direkt (közvetlen) nevelés: jellemzője, hogy alkalmazása során a nevelő közvetlenül hat a
növendékekre, a nevelő hatás forrása tehát a nevelő, a befogadó a növendék, s az

interiorizálásra kerülő tartalmakat a nevelő szelektálja, preferálja, szervezi meg és közvetíti.

M

Előnye a szakszerű és folyamatos irányítottság, s az ebből származó korrekciós lehetőség.

Indirekt (közvetett) nevelés: esetében a növendékek számára kijelölt feladatok a nevelői
hatások alapvető forrásai. Emellett a tevékenység feltételei úgy alakítják a tanulók

kölcsönhatásait, hogy ezek a kölcsönhatások válnak a normák, eszmék és magatartási

formák megteremtőivé és közvetítőivé. Az indirekt nevelési módszerek igen jó hatásfokúak
az önállóság, az önvezérlő képesség, vagyis az autonómia fejlesztésében.2

2

edutech.elte.hu/multiped/ (2010. 03.11) A nevelés célja, feladata és hatásrendszere
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A sajátos nevelési igényű gyermek egyéni fejlődési sajátosságai következtében többnyire a

direkt módszerek alkalmazása szükséges. A gyógypedagógus, konduktor által - az egyéni

fejlesztési naplóban rögzített - előírt feladatokat végig kell gyakoroltatni mindennemű alku
nélkül.

TANULÁSIRÁNYÍTÓ
1. Interneten keressen rá a "Pygmalion effektus"kifejezés tartalmára! Kiscsoportban

YA
G

beszéljék meg milyen kapcsolat fedezhető fel a nevelési stílus, szabályozás, elvárás rendszer
és az olvasott tartalom között? A megbeszélés eredményét röviden írják le!

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

KA
AN

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

U
N

_________________________________________________________________________________________

(A Pygmalion effektus az önmagát beteljesítő jóslat, az elvárások valóságalakító hatását
jelöli. Elvárások fogalmazódnak meg a másikkal szemben, amelyek a sugallt információknak

megfelelően ténylegesen bekövetkező eseményekké, cselekvésekké válnak a partner

M

viselkedésében. A társas környezetben érzékenyek vagyunk környezetünk rólunk alkotott

ítéleteire, a nagyra értékelő vagy lekicsinylő véleményeket tükröző jelzésekre. Anélkül, hogy

tudatosulna bennünk, viselkedésünket, motivációs rendszerünket, sőt még én- képünket is

az ilyen, többféle – a kommunikációs csatornán keresztül érkező pozitív vagy negatív megerősítések szerint alakítjuk.

A korlátozó nevelő a munkája során rendszeresen ellenőrzi a szabályok betartását,

ellentmondást nem tűr. A gyermek felé azt közvetíti, hogy kicsinysége következtében

állandó kontrollra van szüksége – azaz kiépíti a gyermek függőségét. Egy idő után a

gyermek már nem is kezdeményez, lemond az önálló döntésről.
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A korlátozó nevelő közvetítheti azt is, hogy a gyermek, mivel állandóan megszegi a
szabályokat – rossz. Az önbeteljesítő jóslat működésbe lép, mivel magyarázatot nem kap a
szabály mellé, nem érti miért nem teheti meg amit tilt a nevelő, így újra és újra próbálkozik.
A folyamat végére hozza azt a viselkedésformát, amit a környezet „rosszaságként” értékel.

Az engedékeny, döntésbe bevonó nevelő sok pozitív visszajelzése megerősíti a gyermeket
tevékenységében, viselkedésében – újabb pozitív visszajelzésért tevékenykedik, így valóban
elismert, döntésképes gyermeket lát a nevelő és a személyi környezet.)

2. Nézze meg alaposan az alábbi képeket! Párban játsszák le a szituációt (az egyikük a

gyermek, másikuk pedig a nevelő. Képenként cseréljenek szerepet)! A következő kérdéseket

YA
G

dolgozzák fel mindenképpen: Mi történik a játéktevékenység alatt? Melyik módszerrel és

M

U
N

KA
AN

hogyan fordul a "gyermek" felé; melyik módszerrel és hogyan zárja le az eseményt?

A nagy ugrás
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Igaz, van ajtaja is
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Most melyik is a homokozó?
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Szereti a fa a homokot?
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ÖNELLENŐRZŐ FELADATOK
1. feladat
Írja le a nevelési módszer definícióját!
_________________________________________________________________________________________

YA
G

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

2. feladat

KA
AN

Sorolja fel a nevelés módszereit!

1. ________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________________

U
N

5. ________________________________________________________________________________________

3. feladat

Egészítse ki a következő mondatokat!

M

A teljesítés nagymértékben függ a követelmény ____________, vagyis attól, hogy képes-e betartani mindazt,

amit a felnőttek ______________ tőle. A túlzott követelmények eredményeként – miután betarthatatlan - a
gyerekek megszokják, hogy ne vegyék ____________ a felnőtt szavait. Gyakori, hogy életkori sajátosságok
figyelmen kívül hagyása miatt támaszt a felnőtt ___________________ követelményt a kisgyermekkel szemben,
ilyen a „_________________”, „___________________”, „_______________________________”, stb.
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4. feladat
Milyen a jó magyarázat?
_________________________________________________________________________________________

5. feladat
fel

a

gondozónőknek?

szokások

területén

intézményben

miket

szükséges

egyeztetni

YA
G

Sorolja

a

1. ________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________
3., _______________________________________________________________________________________

KA
AN

4. ________________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________________________________

U
N

6. feladat

Miért nem hanyagolható el a példa szerepe a nevelésben?
_________________________________________________________________________________________

M

_________________________________________________________________________________________

7. feladat

Helyezze be a hiányzó szavakat a mondatba!

utánoznak, alkalmat, viselkedése,ismerni, észreveszi
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A jó pedagógus _______________, megtalálja a gyermek viselkedésében azt, amit el lehet _________________,
meg lehet dicsérni, és nem mulasztja el az ________________, hogy minden gyermek többször is elismerésben
részesüljön felnőtt _____________________ a gyermek számára minta, követendő példa, a gyerekek akkor is
_____________________ minket, amikor erre nem is gondolunk.

YA
G

8. feladat
Mely büntetési fajták tartoznak a gyermekbántalmazás körébe? Mi a teendője, ha ilyent

tapasztal?

9. feladat

KA
AN

_________________________________________________________________________________________

Ismertesse a túlvédő szülői magatartást!

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

U
N

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

M

_________________________________________________________________________________________

10. feladat

A sajátos nevelési igényű gyermeknél a direkt, vagy az indirekt nevelési módszereket
alkalmazzuk elsősorban? Indokolja meg miért?

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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MEGOLDÁSOK
1. feladat
Írja le a nevelési módszer definícióját!
Nevelési módszerek azok az eszközök, eljárások, melyek segítségével a nevelő a gyermekre hatást gyakorol. A

megváltoztatása.

2. feladat

KA
AN

Sorolja fel a nevelés módszereit!

YA
G

hatás célja a gyermek magatartásának, beállítottságának, cselekvési indítékainak megszilárdítása vagy

1. Követelmények, tilalmak ___________________________________________________________________
2. Magyarázat, meggyőzés ____________________________________________________________________
3. Gyakorlás, szokás kialakítás ________________________________________________________________
4. Példaadás _______________________________________________________________________________

U
N

5. Jutalmazás, büntetés _______________________________________________________________________

3. feladat

Egészítse ki a következő mondatokat!

M

A teljesítés nagymértékben függ a követelmény realitásától, vagyis attól, hogy képes-e betartani mindazt, amit a

felnőttek elvárnak tőle. A túlzott követelmények eredményeként – miután betarthatatlan - a gyerekek
megszokják, hogy ne vegyék komolyan a felnőtt szavait. Gyakori, hogy életkori sajátosságok figyelmen kívül
hagyása miatt támaszt a felnőtt betarthatatlan követelményt a kisgyermekkel szemben, ilyen a „ne futkározz”,
„ne piszkold be magad”, „ne mássz fel a dombra”, stb.
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4. feladat
Milyen a jó magyarázat?
A jó magyarázat mindig őszinte, hiteles és a gyermek egyéni fejlettségének megfelelő.

5. feladat
fel

a

gondozónőknek?

szokások

területén

intézményben

miket

szükséges

egyeztetni

YA
G

Sorolja

a

1. a gyermekek ellátásának sorrendjét, ___________________________________________________________
2. a gyermekek helyét az étkezéseknél, __________________________________________________________
3. a különböző szervezési szokásokat, ___________________________________________________________

KA
AN

4. az alvás szokásait, ________________________________________________________________________
5. a játék elpakolását, ________________________________________________________________________
6. kerti tevékenységet,________________________________________________________________________
7. a gyerekek segítő tevékenységeit. _____________________________________________________________

U
N

6. feladat

Miért nem hanyagolható el a példa szerepe a nevelésben?
A felnőtt viselkedése a gyermek számára minta, követendő példa, a gyerekek akkor is utánoznak minket, amikor

M

erre nem is gondolunk.

7. feladat

Helyezze be a hiányzó szavakat a mondatba!

utánoznak, alkalmat, viselkedése,ismerni, észreveszi
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A jó pedagógus észreveszi, megtalálja a gyermek viselkedésében azt, amit el lehet ismerni, meg lehet dicsérni, és
nem mulasztja el az alkalmat, hogy minden gyermek többször is elismerésben részesüljön felnőtt viselkedése a
gyermek számára minta, követendő példa, a gyerekek akkor is utánoznak minket, amikor erre nem is gondolunk.

8. feladat

tapasztal?

YA
G

Mely büntetési fajták tartoznak a gyermekbántalmazás körébe? Mi a teendője, ha ilyent

A szeretetmegvonás - érzelmi bántalmazás, és a fizikai büntetés - testi bántalmazás. A település gyermekjóléti

9. feladat

KA
AN

szolgálata felé jelzési kötelezettségünk van!

Ismertesse a túlvédő szülői magatartást!

A túlvédő magatartás során a nevelő, a szülő arra törekszik, hogy kiküszöböljön a gyermek életéből minden
konfliktusforrást, lelki vagy fizikai nehézséget. Gyakran tapasztalható a gyermek túlöltöztetése, túletetése, a
korlátozás hiánya a konfliktusok kerülése érdekében. A túlvédés kapcsolódhat az anyagi javakkal való túlzott

U
N

elhalmozással, amit a szülők alkalmanként az érzelmi elhanyagolásért való kárpótlásnak tekintenek.
Következménye a gyermek csökkent ellenálló és megküzdő képessége, a szorongás és az önálló cselekvés,

M

döntés megnehezített volta.

10. feladat

A sajátos nevelési igényű gyermeknél a direkt, vagy az indirekt nevelési módszereket
alkalmazzuk elsősorban? Indokolja meg miért?

A sajátos nevelési igényű gyermek egyéni fejlődési sajátosságai következtében többnyire a direkt módszerek
alkalmazása szükséges. A gyógypedagógus, konduktor által - az egyéni fejlesztési naplóban rögzített - előírt
feladatokat végig kell gyakoroltatni mindennemű alku nélkül.
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A(z) 1868-06 modul 018-as szakmai tankönyvi tartalomeleme
felhasználható az alábbi szakképesítésekhez:

A szakképesítés megnevezése

55 761 01 0000 00 00

Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó

54 761 02 0010 54 01

Gyermekotthoni asszisztens

54 761 02 0010 54 02

Kisgyermekgondozó, -nevelő

54 761 02 0100 33 01

Gyermek- és ifjúsági felügyelő

54 761 02 0100 31 01

Házi időszakos gyermekgondozó

33 761 01 0000 00 00

Nevelőszülő

YA
G

A szakképesítés OKJ azonosító száma:

A szakmai tankönyvi tartalomelem feldolgozásához ajánlott óraszám:

M

U
N

KA
AN

25 óra

YA
G
KA
AN
U
N

A kiadvány az Új Magyarország Fejlesztési Terv

M

TÁMOP 2.2.1 08/1-2008-0002 „A képzés minőségének és tartalmának
fejlesztése” keretében készült.
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