Akıllı, bilgin, zengin olmak zorunda
değil ama dürüst olmak zorundayız.

Görsel
Malzemelere
Dikkat!

Konuşmalarında, davranışlarında ,
yaptığın işlerde daima dürüst ol.

Çocuğunuza “doğruluk” değerini vermek
için öykü, şiir ve masallardan yararlanabilirsiniz. Ancak söz konusu metnin vermek istediğiniz erdemlerle çatışmamasına
dikkat ediniz.
Televizyon, internet gibi iletişim araçlarından çocuğunuza ulaşan mesajlar konusunda da dikkat gösteriniz. Bir reklâm
filminde, sevilen bir ürünü başkasıyla
paylaşmamak için yalan söylemesi yetişkinlere sevimli veya komik görünebilir
ama kuşkusuz çocuk bundan aynı şekilde
etkilenmeyecektir. Ahlakî değerleri henüz
tam olarak yerleşmemiş çocuğunuzun
olayları doğru anlamlandırmasına yardım
ediniz.

DEĞERLER
EĞİTİMİ

DOĞRULUK
VE
DÜRÜSTLÜK

Yalan geçici, doğru ise sürekli olarak
kurtarıcıdır.

Bir yalan bin doğruyu yok edebilir.

Bir erdemdir.

DOĞRULUK

Değerli anne babalar, çocuğunuza
doğruluk erdemini kazandırmak için ;
• Çocuğunuza mutlaka doğruları söyleyiniz. Anlayamayacağını düşündüğünüz konuları sadeleştirerek anlatınız
ama gerçeği değiştirmeyiniz. Biliniz ki
çocuğunuz bir kere yalanınızı yakalarsa size bir daha asla güvenmez.. Güven duygusu zedelenen bir çocuktan
dürüstlük beklenemez..

• Asla çocuğunuzu yalanınıza ortak
etmeyiniz.”Bunu babana söyleme” demek ya da veli toplantısına gitmeyip
“Öğretmene annem hasta dersin.” diye tembihlemek çocuğa yalancılık stajı
yaptırmaktır.

•Yalanın arkasında genelde korku yatar.
Çocuğunuzun yalan söylediğini görürseniz,
tepki göstermek yerine kendinize şu soruyu
sorunuz: “Bu yalan neye hizmet ediyor?”
Bunu tespit ederseniz, onu yalana iten ortamı değiştirebilirsiniz. Unutmayınız ki aşırı
sert tepkiler ve tehditler de çocuğu yalana sevk eder.
• Çocuğunuzu başkalarıyla kıyaslamamaya
özen gösteriniz. Kendisini eksik hisseden
çocuk, bunu telafi etmek için yaptıklarını
abartıp yalan söyleme yoluna gidebilir.

• Ne olursa olsun, sorunları tatlılıkla konuşarak çözebileceğinizi gösteriniz ki çocuğunuz hatalarını gizlemek yerine iç rahatlığıyla paylaşıp sizden yardım isteyebilsin.

• Çocuğunuz yanlışını itiraf ettiğinde ona
kızmayınız. “Zaten senden de bu beklenirdi!
veya “Bir de sıkılmadan itiraf ediyorsun!”
derseniz, çocuğunuzun doğru söylemesini
cezalandırmış olursunuz. Doğruyu söylemenin zor olduğu bir durumda bile gerçeği
saklamayan çocuğunuzu övünüz.

• Çocuğunuz ufak tefek yalanlar söylediğinde bunun hoş bir şey olmadığını belirtiniz. Ancak hatasını sürekli yüzüne
vurup onu “yalancı” olarak etiketlemeyiniz.

• Yaptığını bildiğiniz bir yanlış için çocuğunuza ısrarla “Sen mi yaptın?” diye
sormayınız. Onu yalana mecbur etmeyiniz.• Çocuğunuzun dürüst olmazsak kimsenin bize güvenmeyeceğini bilmesini
sağlayınız.

• Çocuğunuzun hatalarına değil de doğru davranışlarına odaklanırsanız, bu davranışları, pekiştirirsiniz. Böylece çocuğunuzun
dikkatini de doğru olana çekmiş olursunuz.
• Kendisine inanılmayan, güvenilmeyen
çocuk yalancı olur. Çocuğunuzun doğruluğuna ve dürüstlüğüne (yanılmak pahasına) güvenip bunu ona da hissettirmelisiniz.”Ben sana güveniyorum, doğru söylediğine inanıyorum.” gibi..

İnsana kalabilecek en değerli
miras doğruluk ve dürüstlüktür.

