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Karne Psikolojisi
Okullarýn yarýyýl tatiline girmesine sayýlý günler kaldý.
Milyonlarca öðrenci bu hafta karnelerini alacak ve bir dönemin hasadýný velileriyle paylaþacaklar.
Elbette kimi öðrencilerimizin karneleri çok iyi notlarla dolu iken, kimi öðrencilerimizin karnelerinde ise kýrýklar
bulunacaktýr.
Peki karne nedir?
Karne, eðitim-öðretim süreci sonunda öðrenci çalýþmalarýnýn bir deðerlendirmesidir. Ýyi bir karne alan
öðrenci hem kendisi, hem öðretmeni hem de ailesini mutlu edecek ve iyi karne sahibi olan öðrenci
ödüllendirilecektir.
Peki ya karnesinde kýrýk notlarý olan öðrenci?
Karnesinde kýrýklar olan bir öðrenci korku, kaygý, mutsuzluk, kendini yetersiz ve deðersiz hissetme,
umutsuzluk gibi kaygýlar yaþayacaktýr. Eðer çevresindeki bireyler ona gerekli anlayýþý göstermezlerse belki
de bu kaygýlar geçici olmaktan çýkýp kalýcý izlere yol açacaktýr. Bunun sonucunda güzel duygularýn yerini
belki de kendini toplumdan soyutlama, sinirlilik ve öfke alacaktýr.
Peki karnede yazan olumlu ve olumsuz sonuçlarda sadece çocuk mu suçludur? Eðer suçlu var ise...
Çocuðun aldýðý karne sadece onun deðil; anne babanýn ve eðitim sisteminin de karnesidir.
Karne korkusu yaþayan çocuklar özellikle baskýcý ailelerde kendisini daha belirgin bir þekilde hissettirir.
Bunlar karne notlarýnýn deðiþtirilmesi, çeþitli yalanlar, hatta intiharlarla kendisini gösterir.
Anneve baba olarak karnesinde zayýflar olan çocuðumuz için ne yapmalýyýz?
Öncelikle kendimizi deðerlendirmeliyiz.
Çocuðumuzun özgüvenini kazanmasý için gerekli desteði verdik mi yada yardým gerektiðinde onu
azarlayarak mý destekledik?
Çocuðumuzun dersleriyle ve psikolojik durumuyla yeterince ilgilendik mi?
Karþýlaþtýðý sorunlarýn çözümünde ona yardýmcý olduk mu?
Çocuðumuza nasýl ders çalýþmasý gerektiðini anlattýk mý? Onunla beraber bir ders çalýþma programý
oluþturduk mu?
Çocuðumuza öðrenmeyi öðrettik mi? Yoksa baþkalarýnýn çocuklarýndan aþaðýda kalmamasý için oturup
onun derslerini biz mi yaptýk? Böylece kendimizi mi tatmin ettik?
Sýnavlarýndan düþük not aldýðýnda zaten yeterince yýpranmýþ olan moral duygusunu düzeltip çözüm
yollarý aradýk mý?
Her þeyi hafýzasýna alan çocuklarýmýza aile yaþantýmýz ve hâl ve hareketlerimizle örnek olduk mu?
Eðer yukarýdaki sorulara gönül rahatlýðý ile olumlu cevaplar veremiyorsanýz öncelikle kendimizi
sorgulamalý ve sorunu kendimizde aramalýyýz. Belki de þimdi içinizden "Ben zaten akþama kadar onlar
için çalýþýyorum, ben görevimi yapýyorum o da yapmalý" diyorsunuz.
Acaba anne ve babalýk çocuðunuzun sadece karnýný doyurmak veya gerekli ihtiyaçlarýný karþýlamak
mýdýr?
Eðer yukarýdaki sorulara içtenlikle olumlu yanýtlar verebiliyorsanýz siz iyi bir veli modelisiniz.
Anne baba olarak çocuðunuzu dinleyip anlamalý ve baþarýsýzlýðýn nedenlerini bulmalýsýnýz. Nedenler
bulunduðu zaman olumlu sonuçlar elde edilir.
Niçin zayýfla dolu bir karne alýnýr? Nedenleri nelerdir?
Çocuðunuzun algýlama güçlüðü veya özel öðrenme güçlüðü,
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Dikkat deksikliði,
Ailedeki saðlýksýz ortam,
Okuldaki ve çevrenin fiziki yetersizlikleri,
Okuldaki uyum güçlüðü,
Okul ve öðretmenlerin bilgi ve tutumlarý olabilir.
Çocuðumuzun ilgi ve yeteneklerinin farklý olmasý
Peki veli olarak ne yapmalýyým?
Öncelikle çocuðunuza olan sevginizi hissettirin. Karnesinin güzel yada kýrýklarla dolu olmasýnýn ona olan
sevginizi deðiþtirmeyeceðini anlatýn.
Çocuðun karþýsýnda olmayýn, onunla birlikte çözüm yollarý aramaya çalýþýn.
Çocuðunuza dürüst davranýn ve onunla olan iletiþiminizi arttýrýn.
Çocuðunuza güven tazelemesi yapýn.Hatalarýn telafisinin mümkün olduðunu ona anlatýn.
Çocuðunuza ceza vermeyin. Aksine ona olan davranýþlarýnýzla çocuðunuzun size yakýnlaþmasýný
saðlayýn.
Çocuðunuzu baþkalarý ve kardeþleri ile kýyaslamayýn. Bu kýyaslama onu baþarýlý kýlmaz. Aksine o kiþilere
karþý nefret duygusu beslemesine neden olur.
Çocuðunuzun içine kapanmasýna neden olmayýn. Bu durum ileride çok büyük yaralarýn açýlmasýna neden
olabilir.
Karnesi iyi olan öðrenciyi mutlaka ödüllendirin. Karnesinde kýrýklar olan öðrenci için daha önceden vermiþ
olduðunuz sözleri ertelemeyin, mutlaka gerçekleþtirin.
Baþarýsýzlýðýn nedenlerini çocuðunuzla beraber bulmaya ve çözmeye çalýþýn.
Karnesinde kýrýklarý olduðu için tatilini kýsýtlamayýn.Çünkü kýsýtlanan bir tatil dönüþü verim tam olarak
alýnamaz.
Karne sonucuna bakarak onun hayatta baþarýsýz olacaðýný düþünmeyin. Unutmayýn ki çok baþarýsýz
olduðu söylenen Einstein, Fizik biliminin babasý olmuþtur.
Unutmayýn ki çocuðunuzun getireceði karnede gizli de olsa sizin notlarýnýzda var.
Çocuklarýnýzdan sevginizi esirgemeyin.
Unutmayýn onlar; sizin ve bizim geleceðimizdir...
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