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           İyi karne nasıl karşılanmalı?
            Başarılı bir karne getirmek kendi içinde oldukça motive edici bir deneyimdir. Tabii ki bunun
diğer bireyler tarafından fark edilmesi ve onay görmesi, çocuğun başarısından daha fazla haz
almasını sağlar. Karne hediyeleri bütün bir yıl boyunca gösterilen emeğin somut bir ödülü olarak
kabul edilir. Ve tabii ki çocuklar için somut ödüller her zaman çok daha ilgi çekicidir. Ama somut
ödüllerden daha önemli olan bir diğer etken, anne-babanın çocuğun başarısını fark etmesi ve bunu
dile getirmesidir. Olumlu geri bildirimi ve ödüllendirmeyi sınırsız olarak yapmak, amacından
uzaklaşan bir duruma döner. Çocuğun gösterdiği bir başarının abartılı şekilde ödüllendirilmesi,
gösterilen tepkinin inandırıcılığını olumsuz olarak etkileyecektir. Ayrıca bu durum, çocuğu sonraki
başarılara yönelik motive etmek yerine, "başarının" sadece bu ilgiyi almak için bir araç haline
gelmesine neden olacaktır. Ciddi sorunlar yaşanabilir Başarısız bir karne getiren çocuk, belli etmese
de bu durumdan çok rahatsızdır. Başarısız olmanın getirdiği suçluluk, üzüntü, hayal kırıklığı,
pişmanlık gibi duyguları yaşar. Çocuk eğer anne-babanın göstereceği olumsuz tepkilerden
çekiniyorsa, yalan söyleme gibi, geçici olarak olumsuzluğu ertelemeye yarayacak davranışlara
başvurabilir..

                EBEVEYNLERE ÖNERİLER 
                 

Başarısız bir karne getiren çocuğunuza nasıl davranmanız gerektiği sorusunu yanıtlandıralım.
 

 ♣ Karne çocuğunuzun kişiliğinin raporu değildir. Sadece bir eğitim dönemine ait bir sonuç belgesidir. 
♣ Çocuğunuzun eksiklikleri ya da sorumsuzlukları olabilir ancak, çözüm onları eleştirerek suçlayarak

onları örselemek değil. 
  ♣ Kızgınlığınız sırasında çocuğunuzla konuşurken kullandığınız dile dikkat etmek gerekir. Konuşma
sırasında çocuğunuzun ders çalışma alışkanlıklarına yönelik konuşmanız gerekir kişiliği ile ilgili değil. 

  ♣ Karne sonucunda çocuğunuzla yapacağınız konuşmada ebeveynlerden biri bir diğerini
suçlamaması gerekir. 

♣  Sırf notları kötü diye çocuğunuzu başkalarının yanında küçük düşürmeyin, alay etmeyin,
aşağılamayın.                      

♣ Gelen karne ile birlikte siz de ebeveyn olarak kendinizi, sorumluluklarınızı sorgulayın. Çocuğunuza
doğru bir model olup olmadığınız üzerinde düşünün.

   ♣ Çocuğunuzla konuşma amacınızın bu kötü notları düzeltmek olduğunu asla unutmayın. Çatışmak
değil.!

              ♣ Çocuğunuzla birlikte gelecek dönemler için alınabilecek önlemlerin birlikte sonuçları da
kararlaştırılmalıdır.

   ♣ “İkinci dönem daha başarılı olabilmek için neler yapman gerekiyor?” “Bunları yapabilmende bizim
nasıl bir katkımız olabilir?” türünden sorularla çocuğun çözüme katılması sağlanmalıdır.
♣ Yapacağınız konuşmada önemli olan çocuğunuzun başarısızlıkta varsa kendi payının

sorumluluğunu üstlenmesini sağlayabilmeniz bununla birlikte hatalarını birer öğrenme fırsatı olarak
görebilmesine ve çözüm üretebilme becerisinin gelişmesine katkı sağlamanızdır.

 
       Yukarıdakilerin özeti; onları sevin, onlarla vakit geçirin, onlarla konuşun, sohbet edin, hikâyeler
anlatın, her istediklerine evet demeyin, kız ya da erkek diye ayırt etmeyin ve en önemlisi; onlara çok

iyi bir örnek olmak için kendinizi geliştirmekten ve yetiştirmekten asla vazgeçmeyin. 
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