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   für Kursleiter

B 5.2  Zuversicht und Selbstvertrauen des 
Kindes aufbauen

Zur Sensibilisierung der Eltern auf das Thema die Frage: 

 „Welche Eltern-Reaktion auf  eine schlechte Note erlebten Sie als  
Schulkind? Wie fühlten Sie sich danach?“

Beispiel-Situation:

„O je, schon wieder so viele Fehler im Diktat!“ 

  
1. Wie können Eltern reagieren?

-  Wo hast du nur wieder deinen Kopf gehabt? 
-  Das nächste Mal wird es bestimmt besser.
-  Na und? Das macht nichts.
-  Zur Strafe gibt es heute kein Fernsehen.
-  Das Diktat war viel zu schwer. 
-  Was können wir tun, damit ?
-  Du musst mehr üben!
-  Ich bin gespannt, was der Papa heute Abend dazu sagen wird.
-  ?
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2. Wie wirken (diese) Eltern-Reaktionen auf das Schulkind? 

Sie können
-  Hoffnung geben 
-  strafen 
-  Mitgefühl zeigen 
-  anfeuern 
-  verletzen 
-  helfen 
-  drohen 
-  entmutigen 
-  ?
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Tipps für Eltern zur Motivation:                

- Regelmäßig Interesse zeigen
am Schulalltag Ihres Kindes, an seinen Schwierigkeiten und Erfolgen. 

___________________________________________________________

- Mut machen zu Gesprächen 

___________________________________________________________

- Das Kind loben

___________________________________________________________

- Stärken und Schwächen akzeptieren 

___________________________________________________________
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- Das Kind zu altersgemäßen Freizeitaktivitäten animieren 

___________________________________________________________

- Die Selbstständigkeit des Kindes trainieren

___________________________________________________________

- Das Kind zur Organisation seiner Zeit und seiner  
 Pflichten erziehen

___________________________________________________________

- Regeln und Konsequenzen mit dem Kind vereinbaren

___________________________________________________________

- Sich mit den Lehrern des Kindes austauschen

___________________________________________________________
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Anne babalara motivasyon tavsiyeleri:             

(Ayrıca, anne babaların alabileceği B 1.3 tedbirler ve B4.4 anne babaların müdahil 
olduğu durumlar başlıklarına bakın!)

-	Düzenli	olarak	ilgi	gösterin
Çocuğunuzun günlük okul hayatında karşılaştığı zorluklara ve kazandığı     başarılara 
ilgi gösterin. Bu ilgiyi, örneğin çocuğunuzdan ev ödevlerini göstermesini ve 
açıklamasını, ayrıca okulda gününün nasıl geçtiğini anlatmasını isteyerek  
yapabilirsiniz, onu dikkatle dinleyin, onun yaşadıklarına anlayış ve ilgi gösterin ve  
problemli durumlarda tepkinizi gösterin, çocuğunuzdan ayrıca bazı ödevleri  
yapmakta neden isteksiz olduğunu, belirli bir dersin kendisini neden korkuttuğunu 
veya sınıf arkadaşlarından biriyle yada     (direkt olarak) öğretmeniyle neden 
anlaşamadığını vs. anlatmasını isteyin.

____________________________________________________________________
_

-	Konuşmaya	cesaretlendirin		
Çocuğunuzun kötü bir not alsa dahi, anne ve babasının daima kendi tarafında 
olduğunu hissetmesini sağlayın. Okulda karşılaştığı zorluklarla başa çıkabilmesi ve bu 
zorlukların çözümlerini beraberce bulabilmek amacıyla, okulda yaşadığı zorlukları 
size anlatması için çocuğunuzu teşvik edin ve cesaretlendirin. 

____________________________________________________________________
_

-	Çocuğunuzu	övün	ve	takdir	edin
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Fazla aşırıya kaçmadan, öncelikle çocuğunuzun bir ders konusundaki gayret ve 
çabasını ve ikinci derecede kalmak kaydıyla, sonucu bir başka deyişle aldığı notu 
takdir edin. Örneğin “Aferin, başlangıçta ma-tematik sana fazla eğlenceli gelmese 
de, ev ödevlerini çoktan bitirmişsin” veya “Yazından, ödevini hazırlarken ne kadar 
çaba ve gay-ret gösterdiğin beli oluyor” gibi cümlelerle onu yüreklendirin. 

Övgü ve takdirinizi kelimelerle gösterebileceğiniz gibi, ayrıca bir gülüm-seme,  
kendisini onayladığınızı gösteren bir baş sallama veya onu ku-caklama gibi  
yöntemlerle de gösterilebilir. 

Lütfen, çocuğunuza övgü ve takdirinizi, müteakip örnekteki gibi ardından şart ve 
kısıtlama getirerek göstermeyin:  “Dikte dersinden aldığın 3, önemli bir ilerleme, fakat 
biraz daha çaba ve gayret göster-seydin, 2 alabilirdin”. 

Bir başarının takdir edildiğini göstermek üzere, makul düzeyde bir ödül  
belirlenmesi, iyi düşünülmelidir. Bu kapsamda: Beraberce bir şeyler y-apmak, 
şekerleme ve tatlılardan veya para armağanlarından daha değerlidir. (Ayrıca, 
“Okulun işlevi nedir?” isimli dosyanın 10’uncu sayfasında yer alan B.5 Evde Eğitim 
başlıklı yazıya bakın).

Çocuğunuza, onu takdir ederek, uyarma ve cezalandırmaya kıyasla, çok daha 
kolay ulaşırsınız. Takdir ve övgü, çocuğunuzu cesaretlendirir ve güçlendirir. 

_____________________________________________________________________

-	Çocuğunuzun	güçlü	ve	zayıf	olduğu	alanları	kabul	edin	
Her çocuğun kendine has bir öğrenme temposu vardır. Fazla yüksek beklentilerle, 
örneğin ona “Şiiri, hala daha ezberleyemedin mi?” gibi so-rular yönelterek, fazla  
yüklenmeyin. Kendisinden, asla yapabileceğin-den fazlasını beklemeyin. ( Ayrıca, 
sayfa 21-26’da yer alan B3.2 Öğrencinin Başarı Kriterleri başlıklı yazıya bakın). 

Dikkat “Kendini topla, biraz gayret et, çaba göster” veya “Bunu diğerleri de  
yapabiliyor, senin daha fazlasını öğrenmen gerek!” gibi cümlelerle, çocuğunuzun 
üzerinde baskı oluşturursunuz. Çaba sarf etmeye ve gay-ret göstermeye devam 
etmesi için, çocuğunuzu güven ve sadakatle teşvik edin: “Bunu başaracağına, 
inanıyorum”. Çocuğunuzun, kendi çaba ve gay-retiyle ulaştığı küçük başarılar gös-
termesini sağlayın. 

_____________________________________________________________________
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-	Çocuğunuzun,	yaşına	uygun	bos	vakit	etkinliklerine	
katılmaya	teşvik	edin	
Ev içerisinde ve dışarıda hareketli olma (örneğin arkadaşlarıyla beraber oyun 
oynama ve birlikte hareket etme, dans etme ve benzeri faaliyet-ler), ferdi veya 
takım sporu dallarında serbest gruplar arasında (örneğin “çayır ve çimenlerde”) 
veya spor kulüplerinde faaliyet ve etkinliklere katılma, ev içerisinde kendisine faaliyet 
alanları yaratma (örneğin el işleriyle uğraşma, kitap okuma ve benzeri), şarkı söy-
leme, müzik yapma gibi faaliyetlerde bulunmasını teşvik edin.  Çocuğunuzun, ilgisini 
kay-betmemesi veya önemsiz zorluklar karşısında hemen pes etmemesi için, cesare-
tlendirin, ancak istemediği bir şeyi yapması için, onu sürekli zor-lamaktan kaçının. 

Çocuğunuz, bundan zevk aldığında, kendi yeteneklerini keşfetmek hoşuna gidecek-
tir. Başarıya, ancak bu şekilde ulaşılabilir! 

(Ayrıca “Okulun işlevi nedir?” isimli dosyanın 7’nci sayfasında yer alan B3 Okula 
Başlama Hazırlığı başlıklı yazıya bakın).

_____________________________________________________________________

-	Çocuğunuzun	bağımsızlığını	eğitin
Bir çocuğun günlük hayatta ve benzer şekilde aile içerisinde bağımsızlığa ne kadar 
alışkınsa, okul alanında ’da kendi başına çalışmakta ’da bir o kadar kolay gelir. 

Çocuğunuzun, olabildiğince erken bir dönemden başlayarak, örneğin ev işlerinde 
veya alış verişte belirli küçük işleri üstlenmesini sağlayın, bu sayede sorumluluk üstlen-
meyi ve bagimsizligi öğrenecektir. Çocuğunuzu, kendi başına yaptığı işler için övün 
ve takdir edin.    

Günümüzde okul eğitiminin en önemli amacı, çocuklara özsorumluluk bilincinin 
kazandırılabilmesidir. Okul, çocuğunuzun yaşına uygun bir şekilde ve adım adım bir 
özsorumluluk öğrenme sürecine geçiş yapmasını sağlayan ders yöntemleri sunar. 
Çocuğunuzun sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını ve evde çocuğunuzun çaba ve 
gay-retini nasıl destekleyebileceğinizi, öğretmenine sorun. 

- Bir tavsiye: Bu, bir veli toplantısı (sınıf aile birliği) için çok iyi bir konudur,  zira sınıftaki 
tüm öğrenci velileri ilgilendirecektir. Çocuğunuzun, ev ödev-lerinde yaptığı hataları 
kendi kendine fark edip edemediğini izleyin. Eğer bunu yapabiliyorsa, yanlışlarını 
kendi kendine bulduğu için onu takdir edin ve övün. 
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Şayet yanlışını göremezse, tekrardan kontrol etmesi ve in-celemesi için, çocuğunuzu 
teşvik edin.   

Edinilmiş çaresizliğe karşı dikkat!

Anne ve babasından daha fazla ilgi görmek için, çocuklar dikkatinizi ev ödevi 
yardımına daha fazla çekme eğilimi gösterirler. Burada dikkat e-dilmesi gereken 
konu, anne babaların ödevlere yardımı ne kadar artar-sa, öğrenme sürecindeki 
başarı da o kadar azalacaktır. Bu nedenle, çocuğunuzu öncelikle ödevlerini kendi 
başına yapması yönünde cesa-retlendirin. Başarısını takdir etmek ve ödüllendirmek 
için, örneğin kendi-siyle beraberce bir oyun oynayabilir veya birlikte eğlenceli küçük 
bir şeyler yapabilirsiniz. 

Eğer çocuğunuza ev ödevlerinde nasıl yardım edebileceğiniz konusun-da emin 
değilseniz, özellikle de bizzat kendiniz Almanca lisanına zaten tam olarak hakim 
değilseniz, lütfen çocuğunuzun ilgili öğretmeniyle görüşün:

•  Söz konusu ev ödevi konusunda ne gibi önerileri olduğunu sorun,

•  ve kendisiyle beraber, sizin sağlayabileceğiniz imkanları somut bir şekilde  
  tespit edin. (Ayrıca, B6 Öğrencinin Öğreniminde – Anne Babanın Desteği  
  başlıklı yazıya bakın).

_____________________________________________________________________

-	Çocuğa,	kendi	zamanını	ve	görevlerini	organize		
etmesinin	öğretilmesi
Hayatın genel yapısını şekillendirdikleri ve bu sayede, emniyet ve güven sağladıkları 
için, günlük hayattaki güvenle tekrarlanan faaliyet ve ritüeller önemlidir.

Çocuklar ritüelleri severler ve ritüeller, kendilerini iyi hissetmelerini sağlar. 
Bunlar, aile içerisinde yapılabilir: Okul öncesi sabah yapılan işler, birlikte olunan ortak 
yemek saatleri, ev ödevi yapma saatleri, okuma ve oyun saatleri, spor ve müzik 
saatleri, yatma ve kalkma zamanları, aile sohbet-leri, seyahat ve ziyaretler, bera-
berce yemek pişirme, alışveriş veya ev işleri yapma gibi.  

Bu kapsamda, çocuğunuzun kendi gününü şekillendirmesini destekley-in.  

Çocuğunuzla beraber, bir haftalık plan yapın (Ayrıca, “Okulun işlevi ne-dir?” isimli 
dosyada yer alan B5 Evde Eğitim başlıklı yazıya bakın). Bura-da, okuldaki ders saat-
leri planı ve öğleden sonrasının şekillendirilmesi, ayrıca görev ve boş vakit aşamaları 
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gösterilir. Bu sayede, hem çocuğunuz, hem de kendiniz açısından gerekli zaman 
boşlukları dahil her gün için genel bir görüş sahibi olmanız sağlanır. Gelecek  
haftalarda (2 veya 4 hafta) örneğin bir dersin daha uzun bir hazırlık süresi  
gerektir-mesi veya düzenli bir boş zaman faaliyetinin eklenmesi nedeniyle, 
planlarınızda değişiklik yapmanın gerekli olup olmadığını, çocuğunuzla birlikte 
düşünüp değerlendirin.  

Günlük planların akışındaki değişikliklerin uygun ve mümkün olup olmadığını kontrol 
edin ve bu konuyu, aile içerisinde beraberce görüşün.

Çocuğunuzu, ev ödevlerini mümkün mertebe düzenli saatlerde yap-maya teşvik 
edin. Çocuğunuzun, her günün sonunda müteakip okul günü için gerekli ev  
ödevlerinin tümünü yapıp yapmadığını ve tüm okul malzemelerin hazır ve eksiksiz 
olup olmadığını ve okul çantasını toplayıp toplamadığını kontrol etmesini sağlayın. 
Ev ödevleri ve okul malzemele-rine ilişkin ana hatları belirlenmiş sorumluluk düzeni 
ve bu sorumluluğun gereğine uygun şekilde yerine getirilmesi, çocuğunuzun güven 
duymasını sağlayacak ve kendine duyduğu güveni güçlendirecektir.

_____________________________________________________________________

-	Çocuğunuzla	kuralların	ve	sonuçlarının	belirlenmesi
Çocuğunuzun, bir öğrenci olarak okuldaki ve bir birey olarak aile içeri-sindeki  
ödevleri, açık ve net olmalıdır. Eğer çocuğunuz kurallara uy-mazsa, çocuğunuzu ne 
bekliyor?  

Burada, kurallara uymanın sonuçları kapsamında, öğretmenler tarafından uygu-
lanan ödüllendirme veya cezalandırma yöntemlerinin uygulanması, faydalı olabilir.

Bir annenin tecrübe raporu: Tamamlanmamış ev ödevleri için, öğrenciler 
öğretmeninden öncelikle bir yeşil uyarı alırlar, ardından ikinci defa tekrar ederse sarı 
uyarı alırlar ve üçüncü defa tekrar ettiğinde ise, bir kırmızı kayıt düşülür (bu durum, 
anne babaya bildirilir ve anne baba, bir veli-öğretmen görüşmesine davet edilir). Bir-
birini takip eden 3 kademeli bu uygulama çocuğunuzun başarısını göstermesi nede-
niyle, “Lamba Yön-temiyle” bu aileler kendi ev eğitimlerindeki eksikleri görürler. Anne 
baba-lar, uygun bir uygulama yöntemi belirler ve bunu çocuklarına anlatırlar:

Böylece, anne babalar bu uygulamayı aşağıda belirtilen şekilde uygu-larlar,  

- Çocuğun kendileri açısından kabul edilemez davranışı için Yeşil Kart (gerekçesi 
sözlü olarak anlatılır),

- Arzu edilen, beklenen “Eğitim tedbiri” 1’inci kez tekrar ihlal edildiğinde  Sarı Kart 
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(olaya uygun ölçülü şekilde, aslında kendi oyun saati olan bir   vakitte bulaşıkların 
kurulanması gibi görev verilir) ve

- Uymasını tekrar isteyerek “Eğitim tedbiri” 2’nci kez tekrar ihlal edildiğinde, Kırmızı 
Kart.

Burada dikkat edilmesi gereken konu: Almanya’daki okullar, çocukları eğitmenin 
kendi temel görevleri olarak algılamamaktadır! Alma-nya’daki okullar, şu 
varsayımdan hareket etmektedir: Kuraları kabul et-meleri ve öğrenme ve birlikte 
yaşam için bu kurallara uymaları gerektiğini çocuklarına öğretmenin, kendi anne 
babalarının görevi olduğu kabul edilir.

Hatırlatma: Uyulması gerekli kurallara ilişkin, öğretmenler ve anne baba-lar 
arasındaki düzenli toplantılar, veli toplantılarında (sınıf aile birliği), veli görüşme 
gününde, veli görüşme saatlerinde veya randevu olarak belir-lenen özel 
görüşmelerde yapılabilir. (Ayrıca, B1.3 İlkokul Tavsiyesi Öncesi Durum ve B2 Veli ile 
Öğretmen İletişimi başlıklı yazıları ve “Okulun işlevi nedir?” isimli dosyada yer alan B6 
Formlar ve Görüşmeler başlıklı yazıya bakın).

____________________________________________________________________

-	Çocuğun	öğretmenleriyle	bilgi	alışverişi
Öneri ve tavsiyelerin uygulanmasına başlama ve bu kapsamdaki şüphe ve 
kaygılarınızı, çoğunuzun öğretmenleriyle görüşün. Çaba ve gayretli-nizin  
desteklenmesini rica edin. (Ayrıca, B2 Veli-Öğretmen Görüşmeleri başlıklı yazıya 
bakın)! 

Öneri: Öğretmenlere danışarak, bir veli toplantısında görüşmek üzere, bu konunun 
bir toplantı gündemine alınmasını önerin!



›Motivationsblume‹   zum Ausfüllen

Kind
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Beispielantworten auf die Frage: 

„Was braucht unser Kind, um zum Lernen motiviert zu sein?
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