
8. Gyakorlat 

„A legnagyobb veszély nem az, hogy túl magasra tesszük a mércét, és nem érjük el, hanem 

az, hogy túl alacsonyra és elérjük.” Michelangelo 

Milyen eredményt várhatunk a gyerekünktől? Ki határozza meg a mérce magasságát? A 

gyerek vagy a szülő?  

Ha túl alacsony, nem motivál, sőt meggátol abban, hogy az elérése után tovább küzdjünk. Ha 

túl magas, az is visszatart a folytatástól. Meg tudja állapítani egy szülő, hogy milyen 

képességei vannak valójában a gyerekének? Tud objektív lenni? Muszáj neki objektívnek 

lennie? 

Annyiban muszáj, hogy ne terhelje túl a gyerekét az elvárásaival. Egy szülő bármit elhitethet 

a gyerekével. Azt is, hogy semmire nem képes, és azt is, hogy bármire képes. Ha túl magasak 

az elvárások, akkor folyamatosan azt érzi a gyerek, hogy nem képes elérni őket.  

Ha túl alacsonyak, akkor úgy érzi, nem érdemes küzdenie, és hogy csak ilyen keveset várnak 

el tőle. Mindkét hozzáállás árt a motivációnak.  

Ki az, aki tudja, hogy milyen képességei vannak a gyerekednek? A tanárai, az osztályfőnöke, 

minden olyan szakember, aki kapcsolatba kerül vele. Ahhoz, hogy a tanulmányi eredménye 

javuljon, a szülőknek és a tanároknak össze kell fogniuk a gyerek érdekében.  

A tanulás a gyerek felelőssége. Sok családban szokás sajnos az, hogy a szülő (többnyire az 

anya) ott ül, és felügyeli a gyereket. Többet árt, mint használ ez a szokás. Abban a 

pillanatban, hogy a szülő elengedi a gyerek kezét, és rábízza a tanulását, máris tett egy 

hatalmas lépést a gyerek érdekében. 

A tanulásmódszertan azzal kezdődik, hogy a gyerek elfogadja, hogy az ő felelőssége a 

tanulás. Neki kell tudnia, hogy melyik módszer a legjobb a számára, és hogy miért érdemes 

megtanulnia őket. Ezek az eszközök kezdetben sokkal több időt és energiát követelnek, mint a 

korábban használtak. Fél órát bambulni a könyv fölött kevésbé megerőltető, mint kérdésekkel 

kezdeni, vázlatot írni, hangosan felmondani a lényeget. A bambulás viszont nem tanulás. 

Ha a gyerek egyedül tanul, akkor előbb-utóbb saját mércét állit fel magának. Ha elég neki a 

kettes, hármas jegy, akkor pontosan annyit fog tanulni, hogy azt elérje. Hogyan lehet arra 

ösztönözni, hogy emelje a saját elvárásait a tanulmányi eredményében?  

 



A szakirodalom szerint a külső motivációs tényezők nem növelik, hanem csökkentik a belső 

motivációt. Ez azt jelenti, hogy amikor valami jutalmat ígérünk a gyereknek a jó jegyért, 

akkor minél nagyobb a jutalom, annál jobban csökken a belső motiváció, annál kevésbé fog 

küzdeni, hogy elérje.  

A leghatékonyabb az, amikor a szülő váratlanul használja a külső motivációt. Amikor nem 

jelenti be előre, hogy ha ezt megteszed, akkor ezt megkapod, hanem váratlanul meglepi a 

gyereket egy ajándékkal. És az ajándék nem a jó jegyért jár, hanem azért, mert küzdött érte. 

Fontos, hogy a befektetett munkát jutalmazza a szülő, nem az elért eredményt. Ez az, ami 

igazán erősíti a motivációt, ami segít a gyereknek abban, hogy lássa, érdemes küzdenie.  

Az ajándékot nem szabad előre odaadni, hogy „ígérd meg, hogy mostantól többet tanulsz, és 

akkor ez a tied!”, nem szabad előre bejelenteni, majd visszavonni, hogy „látod, ezt megkaptad 

volna, ha ma nem hozol egyest”.  

Amikor egy nap a gyerek több időt és energiát fordít a tanulásra, amikor tesz egy lépést az 

önállóság felé, akkor lepje meg a szülő valami aprósággal. Függetlenül az érdemjegytől. A cél 

az, hogy a gyerek önállóan, a képességei szerint tanuljon. Ezért azt kell jutalmazni, amikor ezt 

teszi. Ez a mérce. Önmagához képest kell többet tennie.  

Ha először megjutalmazza azt, hogy több időt fordít a tanulásra, akkor legközelebb ez már az 

elvárt idő lehet. A következő jutalom érkezhet akkor, amikor használja valamelyik módszert. 

Mindenképpen váratlanul, mindenképpen pozitív légkörben átadva, hogy csak jó érzéseket 

keltsen benne.  

Ez a legtöbb, amit a szülő megtehet. Jó munkát! 

 

 

  


