OGS Burg Hackenbroich

Övgü ve dilek mektupları konsepti
OGS'de birlikte başarılı bir yaşam için kurallarımız insan haklarına
dayanmaktadır.
1. Kimsenin vücuduna zarar vermiyoruz
2. Kimsenin ruhunu zarar vermiyoruz
3. Başkasının malına zarar vermiyoruz
Bu kurallara göre insan haklarını izleyen özel bir grup saatimiz
sunulcaktır. Gruptaki hangi çocuğun bu üç insan hakkına en iyi bağlı
olduğuna çocuklar bağımsız olarak karar verirler. Çocuklar sessizce,
söz konusu olan çocuklara bir veya daha fazla mektubu formüle
ederler. Mektubun bir selamlama, bir veya daha fazla cümle içermesi,
çocukların özellikle neye sadık kalması ve sonunda mektubu yazan
ilgili çocuğun imzasının bulunması önemlidir. Çocuklar mektubu
parlak renklerle de süsleyebilirler. Bütün çocuklar mektuplarını
yazdığında, en cesur çocuk mektubu yüksek sesle okumaya başlar.
Daha sonra mektubu ilgili çocuğun yanına yerleştirir, böylece en iyi
durumda çocukların önünde bir mektub sokakı oluşturulur. Bütün
çocuklar mektuplarını yüksek sesle okuduklarında, en uzun sokağa
kimin olduğunu görürler. Bu çocuk için alkış ve övgü yapılır.
Çocukların mektuplarını eve götürmelerine izin verilir. Mektup
almamış olanlar, umarım bir sonraki övgü mektubu turunda bazılarını
almaya motive olacaklardır. Yazamayanlar da övgülerini
resmedebilirler. Yüksek sesle okumaya cesaret edemeyenler

mektubunu çocuğun önüne tek kelime etmeden koyarlar veya bir
yetişkin mektubu yüksek sesle okur. Bunların arkadaşlık mektupları
olmaması önemlidir. Çocuğun arkadaş olup olmadığına bakılmaksızın,
kurallara en iyi kimin uyacağı konusunda gerçek düşünce verilmelidir.
Bir hafta sonra dilek mektupları gelecek. Çocuklar, hangi çocuğun üç
insan hakkına iyi uymadığını düşünüyor. Bu çocuk için bir mektup
yazılacak. Burada da önemli olan bir selamlama, davranış hakkında bir
cümle, neyin durması gerektiği, artık istenmeyen şey ve sonunda
kendi imzasıdır. Tüm mektuplar da yüksek sesle okunur ve çocukların
önüne konur. Günün sonunda en çok dilek mektubu alan kişi,
çocuklardan gelen bu dilek mektuplarını övgü mektuplarına
dönüştürmek için bir sonraki övgü mektubuna kadar çaba
göstermeleri gerektiği konusunda bilinçlendirilir. Dilek mektupları eve
götürülmez, OGS'de kalır. Övgü mektupları çocuklar için son derece
önemlidir. Diğer çocukların övgüsünü ve tüm grubun takdirini
deneyimleyeceksiniz. Çünkü sessiz, sevgili çocuklar genellikle o kadar
fark edilmezler ve bazen grup etkinliklerinde kaybolurlar. Bu çocuklar
özellikle güçlendirilmiş ve övgü mektuplarıyla vurgulanmıştır. Olumlu
davranış ödüllendirilir ve kabul edilir. Dilek mektuplarının, çocukların
diğer çocuklardan gelen eleştirileri algılama ve kabul etme avantajı
vardır. Diğer çocukların davranışlarından rahatsız olabileceği
konusunda bilgilendirileceksiniz. Aynı zamanda övgü mektupları için
motive olurlar.

