
    

KARNE GÜNÜ bazı öğrenciler için mutluluk kaynağı olurken bazı öğrenciler için korku 

kaynağı olabilmektedir. Hatta istenmeyen bazı durumlara da neden olabilmektedir. Karne 

her şey için bir son değil, öğrencinin eksikliklerini görüp tamamlaması için verilen bir 

belgedir. 

Unutmayın ki bu karne çocuğunuz kadar sizin de karnenizdir. Anne babanın huzurlu 

ortamı, çocuklarına örnek olabilmesi, çocukları ile yeterince ilgilenebilmesi…Bunların bir 

yansımasıdır çocuğunuzun karnesi…Hayatınızda en önemli varlığınız, hayatınızdaki en 

büyük eser çocuğunuz değil mi? Karnesi iyi de olsa, kötü de olsa hala o sizin en değerli 

varlığınız, bunu unutmayınız! Karnedeki rakamlar siz anne babaların çocuklarınıza 

sevginizi yansıtan rakamlar değildir. Sizin sevginizi kaybetmeyeceğini ve onun iyi ve kötü 

her zamanında, başarılı da olsa başarısız da olsa onun yanında olacağınızı gösterin. İnanın 

ki yersiz bağırış çağırışlardan, şiddetten, onu aşağılamanızdan, başkaları ile 

kıyaslamalarınızdan çok daha iyi sonuçlar alacaksınız. Size bu durumu düzelteceğinin 

sözünü verecek ve üzerinde sizin güveninizi boşa çıkarmayacağının yükü olacak, size 

kızmadan, sizden korkmadan sadece sizi üzmemek için ve kendisi için çabalayacak.  

Başarısızlık utanç verici bir durum değil, üstesinden gelinebilecek bir güçlüktür. Başarı 

kadar başarısızlık da doğaldır. Her başarısızlık daha sonraki başarılar için bir yol 

göstericidir. Çocuğunuzun şu ana kadar neler başarabildiğini, nelere yetenekli olduğunu 

fark edin bunlar en ufak şeyler olabilir. Ona bunları hatırlatın. Sizin çocuğunuz aynı 

onları başardığı gibi bu durumunda üstesinden gelebilir. Buna inanın. Onun kapasitelerini 

iyi bilin, bunun üstünde başarı beklemeyin. 

Onun yaşına bir gidin, hatırlayın o zamanları. Karne aldığınız günleri, ders çalıştığınız 

günleri. Kendi anne babanızın size yaklaşımını ve sizin neler hissettiğinizi… Unutmayın ki 

onlar sizin yaşınızda olmadı ama siz onların yaşınızda oldunuz. Onları siz daha iyi 

anlayabilirsiniz. Çocuğunuza karnesi ile duygu ve düşüncelerinizi onu kırmadan ifade 

edin, beklentilerinizi söyleyin ve kendisini size affettirmesi için ona bir şans verin. Birlikte 

tatil için bir plan yapın, amaçlarınızı belirleyin ve o yolda ona destek olarak ilerlemesini 

sağlayın.. Unutmayın ki hiçbir Sey çocuGunuzdan daha deGerli deGil… 
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