Stärkung der Erziehungskompetenz

Familienzentrum Rietberg
Wiedenbrücker Straße 36
33397 Rietberg
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
Donnerstag auch

Okula karşı ilgisizlik

09.00 bis 12.00 Uhr
14.00 bis 18.00 Uhr

So erreichen Sie uns
Katharina Kneuper
05244 / 986-316
katharina.kneuper@stadt-rietberg.de
Martin Hillemeyer
05244 / 986-308
martin.hillemeyer@stadt-rietberg.de
oder: familienzentrum@stadtrietberg.de FAX 05244 / 986-318
Informationen für Familien finden Sie unter
www.familienzentrum.rietberg.de

Dieser Handzettel wurde erstellt in Anlehnung an einen Flyer im Lokalen
Bündnis für Familie Marzahn-Hellersdorf von Berlin (AG Interinstitutionelles
Projekt zur Stärkung der Erziehungskompetenz) www.ipse-mh.blogspot.de .

Rietberg

Okul kaçakları
Tahminlere göre yakla şık 70 000 ö ğrenci düzenli olarak okulu asıyor.
Başarı baskısından mı, ba şarısız olma korkusundan
mı, okul
arkadaşlarından mı,
yoksa ö ğretmenlerden mi kaçıyorlar?
Mağazalarda, video dükkanlarında veya barlarda gezmek daha mı
havalı veya ilginç?
Gençler okula gitmekle yükümlü oldukları sürece ann e ve babalar
çocuklarının düzenli olarak okula gitmelerinden
sor umludurlar.
Ço ğunlukla anne ve babalar çocuklarının okula gitmedik lerini
bilmiyorlar. Bir ö ğrenci mazeretsiz olarak okula gelmediğinde, okul
anne ve babaların bu durumu kontrol etmesini isteyecektir. Böyle
olunca anne ve babalar için pedagojik anlamda mantı klı davranmak
zor olacaktır. Akıllı bir kararın ko şulu konuşmaktır. Çocuk önemli
nedenler göstererek bunun bir istisna oldu ğunu inandırıcı bir şekilde
açıklayabiliyor mu? Veya okulu asmanın arkasında da ha derin
problemler mi yatıyor?

ş ciddileştiğinde yapmanız gerekenler:

Đ

Ö ğretmenler ve okul müdürlü ğüyle görü şünüz. Pedagojik
yardım alma hakkınızda ısrar ediniz.
Kızınızla veya o ğlunuzla mutlaka konuşmaya çalı şınız.
Bunun bir ceza değil, bir yardım olduğu sözünü veriniz. Bu
konuşmanın en azından doğru dürüst bir diploma alabilmek
için bir yardım oldu ğunu söyleyiniz.
Kızınızla veya o ğlunuzla okul durumu, olası problemler ve
onları uğraştıran deneyimler hakkında mümkün oldu ğu kadar
gerçekçi konu şmaya çalı şınız.
Okulu devamlı asan ö ğrencilerle edinilen deneyimlerden, bu
davranışın arkasında genelde başka problemlerin olduğu
görülmü ştür. Çocu ğunuzun güvenebilece ği bir insana
ihtiyacı var.

Çocu ğunuz için bir danı şma merkezinden randevu alınız.
Çocu ğunuz bir danışma merkezine gitmeyi kabul etmezse,
kendiniz böyle bir görü şmeye gidiniz – sizin şimdi
cesaretlendirilmeye ihtiyacınız var.
Çocu ğunuz tekrar düzenli olarak okula gönderme yönündeki
tüm çabalarınız bo şa çıktı ğında, Gençlik Dairesi'ne gidilmesi
kaçınılmazdır. Bu kolay olmayacaktır, ancak ne yapa cağınızı
bilmediğinizde oraya gitmek zorundasınız.
Çocu ğunuzu hangi türden olursa olsun, bir okul diploması
alması için gayretlendirin (açıktan veya dı şarıdan bitirme
sınavı). Normal bir Hauptschulabschluss diploması olan bir ö
ğrenci Gymnasium'u 9. sınıfta terk eden bir ö ğrenciden daha
iyi bir konumdadır.
Önce „ara vermesini“ kabul etmeyiniz. Yaramazı kand ırmak
kolaydır, özellikle cep harçlı ğını artırarak!
Anne ve baba olarak buna gücünüz yetti ğinde oğlunuzun,
kızınızın ona „ şanslarını“ açıklayan meslek danı şmanlığında
bir danışmanlık görü şmesine gitmesi için ısrar ediniz.
Çocu ğunuza onunla uğraşmaktan vazgeçmeyece ğinizi ve her
zaman sizin desteğinize güvenebilece ğini açıkça gösteriniz.
Okul tek şans değildir. Belki çocu ğunuz sadece neye ilgi
duyduğunu keşfetmek zorundadır. Kendilerini herhangi bir
yerde kanıtlama şansı verildiğinde inanılmaz bir gayret
gösteren gençler var. Ve bazılar bir iki yıl sonra yanlış kararı
verdiklerini görüyor ve ilerlemek için alabildikler i her türlü
destek için minnettar kalıyorlar.
Okul kaçakları için servis hattı: 030/93 111 48

