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 Öğrencilerimizin okul başarısı ve davranışları üzerinde öğrenciler kadar velilerin de 
sorumluluk alanları vardır. Okul başarısı yüksek, olumlu davranışlar sergileyen bireyler 
yetiştirebilmek için yapmamız gerekenleri bilmeli ve uygulamalıyız. Çocuklarda eğitimin 
doğumdan sonra başlamasıyla birlikte, her yaşta farklı motor becerilerinin gelişmesi psikolojik 
durumları hakkında ipucu vermektedir.  Sevgi, şefkat, empati, aynı zamanda kurallar, sınırlar ve 
sorumlulukları güzel bir aile ortamında harmanlayıp huzurlu ve mutlu büyümelerini sağlamak 
okul öncesi eğitimde yararlı olacaktır.

Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun okul başarısı için:

• Okulu ve öğretmenleri ile sıkı bir iş birliği kurmalıyız.

• Okul yaşantısı ile ilgilenmeli, anlattıklarını dinlemeliyiz.

• Okul dışındaki arkadaşlarını ve ailelerini yakından tanımalıyız.

• Çeşitli sorunları için sınıf öğretmenine ve rehber öğretmenine başvurabilirsiniz, çocuğunuzun 
sorun yaşadığı durumlarda gerekli yerlere başvurmasını sağlayabiliriz.

• Öğüt vermek yerine örnek davranışlar, göstermeliyiz. Çocuklar duyduklarını değil 
gördüklerini uygular.

• Aile ve evle ilgili konularda ve sorunlarda çocuğunuzun düşünce ve önerilerini alıp onunla 
konuşunuz.

• Çocuğunuzu yemek yemeden, kahvaltı etmeden okula göndermemeliyiz.

• Okula devam durumu ile yakından ilgilenmeliyiz.

• Çocuğunuzun evde ders çalışmasını kontrol etmeliyiz. Ancak sürekli şekilde “ders çalış” ikazı 
olumsuz etki yapabilir. Onun yerine uygun ortam sağlayınız.

• Konuları bilmeseniz ve test edemeseniz dahi onun çalışıp çalışmadığını takip edebilirsiniz. 
Çalışan anne-babalar yalnızca her gün evden çıkarken eve döndüğünde o gün yaptığı çalışmalara 
bakacağını söylemesi, belli aralıklarla kontrol edilmesi çocuk üzerinde bir kontrol sağlayacaktır.
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• Çocuklarınızın okul ve sınav başarılarına yönelik eleştirilerde bulunurken çocuğun kişiliğine 
yönelik değil davranışına yönelik eleştirilerde bulunmalı ve yapıcı olmalıyız.

• Örneğin “Ne zaman iyi not aldın ki zaten, hiç şaşırmadım. Ne zaman adam olacaksın sen?” 
şeklindeki eleştiri yerine “ Çalışmadığın için zayıf aldın. Biraz gayret ettiğinde başarabileceğine 
eminim. Benim yardım edebileceğim bir şey var mı? Sence nerede sorun çıkıyor?” diye sormak 
hem öğrencinin savunmaya ve saldırıya geçmesini engelleyecek hem de çözüm için düşünmesini 
sağlayacaktır.

 Anne-baba tutumları çocukların okul başarısında çok önemli bir yere sahiptir. Anne-babaların 
yanlış tutumları çocukların geleceğini tela�si zor bir şekilde olumsuz etkileyecektir. Anne baba 
olmayı unutarak öğrencinin sorumluluklarını üstlenmek, onlara yaptığımız yardımlarmış gibi 
hissedilse de aslında öğrenciye çok zarar verir.

 Her şeyi çocuğunuzun yerine yapar ve önüne hazır koyarsanız normal gelişmesini ve 
öğrenmesini engellersiniz. Çocuk gelişemez, olgunlaşamaz ve beklemeyi öğrenemez. Bu 
çocuklar okula başladıklarında dersin sonuna kadar oturmayı başaramazlar. Yetişkinlik 
zamanlarında da hep bir başkasına ihtiyaç duyarlar. Kendi ayakları üzerinde duramadıkları 
anlarda da mutsuzluk ve başarısızlık hissi onları saracaktır.

 Önemli olan çocuklarımızı sevgi ve ilgi ile sarıp sarmalamaktır. Yapacağımız en önemli şey 
onlara yol gösteren ve rehberlik eden ışık olmak olacaktır.
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