KARNE VE ÇOCUKLARIMIZ
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk
döneminin soruna geldik. Tabi ki önemli
sorularımızdan biri karne ve karnemizdeki
notlarla çocuklarımıza vereceğimiz olumlu ya
da olumsuz tepkiler… Peki karne çocuğun
başarısını mı yoksa gelişiminin mi bir
göstergesidir?
Karne; çocuğun akademik
başarısını anlamanın bir yoludur
fakat
herhangi bir alanda daha az başarılı olan
çocuğa “başarısızdır” gibi bir ifade ile
genellemelerde bulunmak yanlış olacaktır.
Çocuğun o alanda gelişmesi- geliştirilmesi
önemsenmelidir. Yani karne hem akademik
başarıyı temsil ettiği gibi çocuğun gelişiminin
de bir temsilidir.
Çocuklarımızın
eğitimleriyle
yakından
ilgilendiğinizi bildiğim siz değerli velilerim için
karneler sürpriz olmayacaktır. Bazı notlar
istediğimiz gibi olmasa da sakin bir tavır ile
çocuk ile birlikte karne değerlendirilmelidir.
Eleştirel ve empatiden yoksun bir tavırla
yaklaştığımızda çocuk ile kuracağımız tüm
iletişim yolları kapanacak ve çocuğun daha çok
karşıt davranmasına sebep olacaktır bu
durum. Etiketlemelerden kaçınarak (başarısıztembel) çocuğun davranışını değiştirmek
üzerine konuşmalar yapmalıyız. Çalışma
alışkanlıkları, uyku alışkanlıkları, düzen
alışkanlıkları üzerine konuşmak daha faydalı
olacaktır. Çocuğun olumlu davranışları ödül
yolu ile pekiştirilmelidir ve başarı- başarısızlık
durumu ne olursa olsun tatil her çocuğun
hakkıdır.
Çalışma
ortamından
çok
uzaklaşmadan dinlenmeleri sağlanmalıdır.
Akademik başarı tabi ki hepimiz için çok
önemli, fakat çocuklarımızın “mutluluğu”
bizler için her şeyden daha kıymetlidir. Bu
durumu zedeleyen en önemli şeylerden biri de
“çocuklarımızı
diğer
çocuklarla
kıyaslamaktır”. Çocuğu;
çalışmaya, emek
harcamaya itmekten ziyade pasif olarak içe

kapanmaya, ebeveynleri umursamamaya ve
mutsuzluğa iten bir davranıştır. Siz değerli
velilerimizden en büyük ricam lütfen
kıyaslamalardan (arkadaşlar arası veya aile
içi)özellikle kaçınmanızdır. Tatil süresince ,
ailenin, mümkünse hep birlikte zaman
geçirebilecekleri programlar düzenlemesi
herkese iyi gelecektir. Çocukların yaşına
uygun sinema ve tiyatro gibi etkinlikler ya da
birlikte yapılabilecek spor aktiviteleri de
keyifli olacaktır. Ebeveynlerin ve çocukların
stresten uzak verimli zaman geçirmeye
ihtiyaçları vardır. Kendine güveni az olan
çocuklar için, iyi olduğu bir konuyla ilgili
aktivitelere katılması yararlı olacaktır. İkinci
döneme güzel umut ve mutlulukla başlamak
istemiyle…
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