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Ergenlik dönemi akademik başarıda düşüşün yaşandığı, derslere ve tüm sorumluluklara ilginin 
azaldığı bir dönemdir. Bu dönemde yoğun bir sınav temposu olduğundan aile ve ergen arasında 
önemli çatışmalar yaşanmaktadır. Çocukları ergenlik dönemine giren birçok anne baba, onların 
artık ilkokuldaki gibi okul yaşantılarını çok fazla paylaşmadıklarını, ödevler ve çalışma düzenlerine 
karışılmasından hoşlanmadıklarını bu nedenle de kendilerini çaresiz hissettiklerini ifade 
etmektedir. Ailenin bu dönemde akademik sürece müdahil olması doğru olmasa da süreci belirli 
bir ölçüde takip etmesi ve desteklemesi gereklidir.

Öncelikle kabul edilmesi gerekir ki her çocuğun bir kapasitesi vardır. Bu kapasite yaşam içerisinde 
belli bir oranda artırılabilir. Çocuklarla ile ilgili beklentiler de bu kapasite doğrultusunda olmalıdır. 
Bazı aileler, çocuklarının gerçeğini kabul etmekte zorlanır; onların üzerine asla 
gerçekleştiremeyecekleri hede�er yükler. Öğrencilik yıllarında istedikleri başarıyı çeşitli 
sebeplerle gerçekleştiremeyen ebeveynler, çocuklarının başarısıyla bu dönemi tela� etmek 
isterler: “Ben okuyamadım, bari sen oku.” veya “Bizim zamanımızda bu imkânlar olsaydı biz böyle 
olmazdık.” gibi söylemleri sıklıkla duyarız. Bu yaklaşımlar ergende ciddi bir kaygıya yol açar. 
Hede�enen başarı gerçekleştirilemedikçe de öz güven kaybı yaşanır ve bu durum bir kısır döngü 
haline gelir. Başaramayacağını hisseden ergen ders çalışmaktan kaçınır. Bu nedenle ulaşılmak 
istenen hede�er belirlenirken bireyin kapasitesi dikkate alınarak ulaşabileceği kısa süreli hede�er 
konulmalıdır. Ayrıca başarı değerlendirilirken çocuğunuzu, başkalarıyla kıyaslamadan kendi 
içinde değerlendirmeniz gerekir. Eğer bir kıyaslama yapılacak ise bir önceki sınav sonuçları ile 
kıyaslanmalıdır ve asla mucize beklenmemelidir. Bu süreçte ilerlemelerin adım adım olmasının 
daha sağlıklı olduğu unutulmamalıdır. 

Çocuklarımız için doğru bir hedef belirlemenin yolu öncelikle onu iyi tanımaktan geçer.  Zihinsel 
kapasitelerini, ilgilerini ve yeteneklerini bilmeliyiz. Kendi isteklerimiz doğrultusunda değil; 
onların kapasitesi, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gerçekçi bir yönlendirme yapmamalıyız. Her 
şeyden önemlisi bir çocuk neden ders çalışması gerektiğini zihninde anlamlandırmalıdır. Anne ve 
baba kızacak veya öğretmen ceza verecek gibi sebepler ile ders çalışan bir çocuk, etkili ve verimli 
bir ders çalışma performansı sergileyemez. Ders çalışmasının ona getireceği faydalar ya da 
çalışmadığı takdirde yaşayacağı zorluklar ona açık ve net bir biçimde anlatılmalıdır. Fakat burada 
kullanılan dilin, tehdit dili olmamasına dikkat edilmelidir.

Unutulmaması gerekir ki çocuğun ders çalışma ortamı evidir. Ailenin ergenin başarısı üzerindeki 
etkisi ev ortamının kalitesiyle ilişkilidir. Bir çocuğun kendini evinde güvende ve huzurlu 
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hissetmesi çok önemlidir. Bu nedenle ders çalışma performansının artması için önce ev içinde 
huzurlu, sakin ve çatışmasız ortamı hazırlamak gerekir. Çocuğun huzurlu ve mutlu olduğu, 
ebeveynleri tarafından değer gördüğünü, onaylandığını ve sevildiğini hissettiği bir ortamda 
konsantrasyonu ve motivasyonu daha yüksek olacaktır. Ayrıca ders çalışmak için en önemli 
gereksinimlerden olan öz disiplini sağlama becerisi de desteklenecektir.

Çocuğunuz ile kurduğunuz ilişkinin kalitesi ders başarısını artıran bir diğer önemli etmendir. 
Ebeveynleri ile olumlu ilişki kuran ergenler, onların manipülasyonlarına daha açıktır. Ailelerinin 
sözünü dinleme olasılıkları daha yüksektir. Ebeveynleriyle yakın ve olumlu bir ilişki kuramayan 
ergenlerin ise kaygı düzeyleri yüksek olmaktadır. Sınava hazırlık süreci gibi zorlu süreçlerin 
psikolojik boyutu çok önemli olduğundan bu dönemde çocuğunuzla iletişiminizin iyi olması, 
anlayışlı ve sabırlı olmanız ve çatışma ortamlarından kaçınmanız gereklidir.

Bazı aileler sürece aşırı derecede müdahil olup anne baba kimliğinin dışına çıkar, öğretmen gibi 
aşırı takip ve denetim içine girer. Sınav sonuçlarını sınıfındaki diğer arkadaşlarıyla karşılaştırır, 
yorum yapar. Daha çok ders çalışması gerektiğini söyler ya da ders çalışma tarzını beğenmez. 
Başarısız olduğunda suçlayıcı ve yargılayıcı bir yaklaşım sergiler veya her şeyi (bilgisayar, telefon, 
PC, arkadaşlarla gezme…) yasaklama yoluna gider. Bu aşırılık içeren tutumların ters tepme 
tehlikesi yüksektir. Hatta zaman zaman öz güven kaybı, kendine veya aileye yönelik aşırı öfke gibi 
yıkıcı sonuçları doğurabilir.  Elbette ki bu dönemde çocuğunuzun sizin desteğinize ve ilginize 
ihtiyacı vardır.  Ama bu dengeli olmalıdır. Motivasyon artırıcı konuşmalar, sınav sonuçlarının 
değerlendirilmesi veya ders çalışma performansının denetlenmesi gibi konular rehberlik servisi 
ve öğretmenlere bırakılmalıdır. Ailenin bu birimlerle sürekli iletişimde olması ve bilgi aktarımı 
sağlaması gerekir. Ayrıca süreçte gözlemci olmak önemlidir. Aile, ev içinde çocuğun -çoğu kez 
fark ettirmeden- ders çalışma performansını gözlemlemelidir. Çocuk üzerinde büyük bir baskı 
kurmadan takip ettiğini hissettirmelidir. Zaman planlaması, ders dışı faaliyetler ve ödev 
zamanlarıyla ilgili kurallar koymalıdır.  Başarılı olduğunda olumlu geri bildirimde bulunmalıdır. 
Başarısız olduğunda ise nedenlerini araştırmalı ve çözüm yollarını çocukla birlikte aramalıdır. 
Ebeveyn, çocuğa dikkat etmesi gereken şeyler nelerdi, neleri gözden kaçırmış olabilirsin gibi 
sorular sormalıdır. Neleri daha iyi yapabilirdin ve bir dahaki sefere nelere dikkat etmelisin gibi 
soruların cevaplarını aramalıdır. Tüm bunları yaparken kullanılan dil destekleyici ve olumlu bir dil 
olmalıdır. Unutulmamalıdır ki sonuçlarla ilgili yorum yapmaktansa çabayı ve gayreti övmek her 
zaman daha etkili sonuçlar vermektedir.

Birçok çocuk ders çalışmayı bilmediğinden ve doğru planlamayı yapamadığından başarısız 
olmaktadır. Çok ders çalışıyorum ama yine de başarısız oluyorum, algısı çocuğun öz güvenini 
zedeleyebilir. Çalışsam da başarısız oluyorum, diye düşünen bir çocuk ders çalışmayı tamamen 

bırakabilir. Bu konuda aileler, okulların rehberlik servisinden yardım almalı; doğru ve verimli ders 
çalışma tekniklerini mutlaka öğrenmeleri sağlanmalıdır. Bunun yanında zaman yönetimi de 
başarılı olmanın en önemli koşullarından biridir. Ancak ergenlerde öz disiplin henüz 
oturmadığından ergen, bu konuda yardıma ihtiyaç duyabilir. Hangi saatlerde çalışması daha 
uygundur, ne kadar çalışmalıdır, ne kadar mola vermelidir, hangi derse ne kadar çalışılmalıdır gibi 
konularda öğretmenlerden mutlaka yardım alması gerekmektedir. Çocuğun zamanı doğru 
kullanması ve iyi yönetebilme becerisini kazanması çok önemlidir.  Zamanı doğru kullanan, iyi bir 
zaman planlaması yapan bir çocuk ders dışı faaliyetlere de zaman ayırabilir. Bundan dolayı hem 
daha mutlu olacak hem de başarısı artacaktır. Çünkü bu dönemde ergenin ilgi alanları çok (spor, 
müzik, din, arkadaş çevresi, ünlüler ve cinsellik…) geniştir. Bu alanlardan onu tamamen 
soyutlayıp hep ders çalışmasını beklemek yanlış olacaktır. Bir plan dâhilinde çalışan çocuk, 
rahatlıkla ders dışı aktivitelere zaman ayırabilir. Aileler de bu planlamadan haberdar olduğundan 
ders dışı tüm etkinlikler bir plan dâhilinde yapıldığından dolayı aile içi çatışmalarda azalacaktır.

Sınav süreci tabii ki çocuğunuzun hayatında önemli bir süreçtir. Fakat bazı aileler bunun önemini 
abartmaktadır. Çocuktan daha fazla kaygı ve heyecan duymaktadır. Hâlbuki bu süreçte çocuğa 
destek olabilmek için sakin ve soğukkanlı olması gereken, ebeveynlerdir. Çocuklar ailelerinin 
kaygı ve endişelerini hemen fark edip etkilenirler. Zaten çocuğun yeteri kadar bu süreçte kaygı ve 
heyecan yaşadığını unutmayıp ebeveynler, sakin bir duruş sergilemeli, sınava hazırlığın geçici bir 
süreç olduğu mutlaka çocuğa hatırlatmalıdır. Ebeveynin sınavın geleceği için tek şansı olduğu 
veya tüm geleceğinin sınava göre belirleneceği gibi söylemleri çocuğun kaygısını ciddi düzeyde 
artırmaktadır. Bunun için anne babanın başarılı olması için sınavın bir fırsat olduğu, başka 
fırsatların da karşısına çıkacağı ve tela�sinin mümkün olduğunu vurgulamalıdır. Ebeveynlerin 
sürekli şu mesajı vermeleri önemlidir: “Sınav sonucun ne olursa olsun sana olan sevgimizde asla 
bir değişiklik olmayacak.”

Başarıyı artıran önemli faktörlerden biri “hedef belirlemek”tir. Bu hedef ebeveynlerin baskısıyla 
değil, çocuğun kendi istek ve beklentilerine göre olmalıdır. Bu konuda gencin okulu ve 
öğretmenleriyle iş birliği içinde olması gerekir. Çocuğunu iyi tanıyan bir aile, çocuğunun ilgi 
alanlarını; hayallerini ve yeteneklerini bilir. Aile, bu hede�ere eleştirel yaklaşmayarak destekleyen 
bir tutum içinde olursa çocuk için çok faydalı olacaktır. Çocukların hayalleri ile ilgili yapılan aile içi 
sohbetler ve bilgilendirmeler çok etkili olacaktır. Çocuk kendi düşüncelerine saygı duyulduğunu 
hissedeceğinden hede�ne daha fazla odaklanacaktır. Hede� olan bir genç daha planlı ve istekli 
bir şekilde çalışacaktır. Çalışmalarının bir amaca yönelik olduğu duygusu onu motive edecektir.

KAYNAKÇA: Dr. KARABEKİROLU Koray, Ege’nin Ruhsal Gelişimi.
                      Prof. Dr. YAVUZER Haluk, Yeni Kuşak Anne-Baba ve Çocuklar.



Ergenlik dönemi akademik başarıda düşüşün yaşandığı, derslere ve tüm sorumluluklara ilginin 
azaldığı bir dönemdir. Bu dönemde yoğun bir sınav temposu olduğundan aile ve ergen arasında 
önemli çatışmalar yaşanmaktadır. Çocukları ergenlik dönemine giren birçok anne baba, onların 
artık ilkokuldaki gibi okul yaşantılarını çok fazla paylaşmadıklarını, ödevler ve çalışma düzenlerine 
karışılmasından hoşlanmadıklarını bu nedenle de kendilerini çaresiz hissettiklerini ifade 
etmektedir. Ailenin bu dönemde akademik sürece müdahil olması doğru olmasa da süreci belirli 
bir ölçüde takip etmesi ve desteklemesi gereklidir.

Öncelikle kabul edilmesi gerekir ki her çocuğun bir kapasitesi vardır. Bu kapasite yaşam içerisinde 
belli bir oranda artırılabilir. Çocuklarla ile ilgili beklentiler de bu kapasite doğrultusunda olmalıdır. 
Bazı aileler, çocuklarının gerçeğini kabul etmekte zorlanır; onların üzerine asla 
gerçekleştiremeyecekleri hede�er yükler. Öğrencilik yıllarında istedikleri başarıyı çeşitli 
sebeplerle gerçekleştiremeyen ebeveynler, çocuklarının başarısıyla bu dönemi tela� etmek 
isterler: “Ben okuyamadım, bari sen oku.” veya “Bizim zamanımızda bu imkânlar olsaydı biz böyle 
olmazdık.” gibi söylemleri sıklıkla duyarız. Bu yaklaşımlar ergende ciddi bir kaygıya yol açar. 
Hede�enen başarı gerçekleştirilemedikçe de öz güven kaybı yaşanır ve bu durum bir kısır döngü 
haline gelir. Başaramayacağını hisseden ergen ders çalışmaktan kaçınır. Bu nedenle ulaşılmak 
istenen hede�er belirlenirken bireyin kapasitesi dikkate alınarak ulaşabileceği kısa süreli hede�er 
konulmalıdır. Ayrıca başarı değerlendirilirken çocuğunuzu, başkalarıyla kıyaslamadan kendi 
içinde değerlendirmeniz gerekir. Eğer bir kıyaslama yapılacak ise bir önceki sınav sonuçları ile 
kıyaslanmalıdır ve asla mucize beklenmemelidir. Bu süreçte ilerlemelerin adım adım olmasının 
daha sağlıklı olduğu unutulmamalıdır. 

Çocuklarımız için doğru bir hedef belirlemenin yolu öncelikle onu iyi tanımaktan geçer.  Zihinsel 
kapasitelerini, ilgilerini ve yeteneklerini bilmeliyiz. Kendi isteklerimiz doğrultusunda değil; 
onların kapasitesi, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gerçekçi bir yönlendirme yapmamalıyız. Her 
şeyden önemlisi bir çocuk neden ders çalışması gerektiğini zihninde anlamlandırmalıdır. Anne ve 
baba kızacak veya öğretmen ceza verecek gibi sebepler ile ders çalışan bir çocuk, etkili ve verimli 
bir ders çalışma performansı sergileyemez. Ders çalışmasının ona getireceği faydalar ya da 
çalışmadığı takdirde yaşayacağı zorluklar ona açık ve net bir biçimde anlatılmalıdır. Fakat burada 
kullanılan dilin, tehdit dili olmamasına dikkat edilmelidir.

Unutulmaması gerekir ki çocuğun ders çalışma ortamı evidir. Ailenin ergenin başarısı üzerindeki 
etkisi ev ortamının kalitesiyle ilişkilidir. Bir çocuğun kendini evinde güvende ve huzurlu 

hissetmesi çok önemlidir. Bu nedenle ders çalışma performansının artması için önce ev içinde 
huzurlu, sakin ve çatışmasız ortamı hazırlamak gerekir. Çocuğun huzurlu ve mutlu olduğu, 
ebeveynleri tarafından değer gördüğünü, onaylandığını ve sevildiğini hissettiği bir ortamda 
konsantrasyonu ve motivasyonu daha yüksek olacaktır. Ayrıca ders çalışmak için en önemli 
gereksinimlerden olan öz disiplini sağlama becerisi de desteklenecektir.

Çocuğunuz ile kurduğunuz ilişkinin kalitesi ders başarısını artıran bir diğer önemli etmendir. 
Ebeveynleri ile olumlu ilişki kuran ergenler, onların manipülasyonlarına daha açıktır. Ailelerinin 
sözünü dinleme olasılıkları daha yüksektir. Ebeveynleriyle yakın ve olumlu bir ilişki kuramayan 
ergenlerin ise kaygı düzeyleri yüksek olmaktadır. Sınava hazırlık süreci gibi zorlu süreçlerin 
psikolojik boyutu çok önemli olduğundan bu dönemde çocuğunuzla iletişiminizin iyi olması, 
anlayışlı ve sabırlı olmanız ve çatışma ortamlarından kaçınmanız gereklidir.

Bazı aileler sürece aşırı derecede müdahil olup anne baba kimliğinin dışına çıkar, öğretmen gibi 
aşırı takip ve denetim içine girer. Sınav sonuçlarını sınıfındaki diğer arkadaşlarıyla karşılaştırır, 
yorum yapar. Daha çok ders çalışması gerektiğini söyler ya da ders çalışma tarzını beğenmez. 
Başarısız olduğunda suçlayıcı ve yargılayıcı bir yaklaşım sergiler veya her şeyi (bilgisayar, telefon, 
PC, arkadaşlarla gezme…) yasaklama yoluna gider. Bu aşırılık içeren tutumların ters tepme 
tehlikesi yüksektir. Hatta zaman zaman öz güven kaybı, kendine veya aileye yönelik aşırı öfke gibi 
yıkıcı sonuçları doğurabilir.  Elbette ki bu dönemde çocuğunuzun sizin desteğinize ve ilginize 
ihtiyacı vardır.  Ama bu dengeli olmalıdır. Motivasyon artırıcı konuşmalar, sınav sonuçlarının 
değerlendirilmesi veya ders çalışma performansının denetlenmesi gibi konular rehberlik servisi 
ve öğretmenlere bırakılmalıdır. Ailenin bu birimlerle sürekli iletişimde olması ve bilgi aktarımı 
sağlaması gerekir. Ayrıca süreçte gözlemci olmak önemlidir. Aile, ev içinde çocuğun -çoğu kez 
fark ettirmeden- ders çalışma performansını gözlemlemelidir. Çocuk üzerinde büyük bir baskı 
kurmadan takip ettiğini hissettirmelidir. Zaman planlaması, ders dışı faaliyetler ve ödev 
zamanlarıyla ilgili kurallar koymalıdır.  Başarılı olduğunda olumlu geri bildirimde bulunmalıdır. 
Başarısız olduğunda ise nedenlerini araştırmalı ve çözüm yollarını çocukla birlikte aramalıdır. 
Ebeveyn, çocuğa dikkat etmesi gereken şeyler nelerdi, neleri gözden kaçırmış olabilirsin gibi 
sorular sormalıdır. Neleri daha iyi yapabilirdin ve bir dahaki sefere nelere dikkat etmelisin gibi 
soruların cevaplarını aramalıdır. Tüm bunları yaparken kullanılan dil destekleyici ve olumlu bir dil 
olmalıdır. Unutulmamalıdır ki sonuçlarla ilgili yorum yapmaktansa çabayı ve gayreti övmek her 
zaman daha etkili sonuçlar vermektedir.

Birçok çocuk ders çalışmayı bilmediğinden ve doğru planlamayı yapamadığından başarısız 
olmaktadır. Çok ders çalışıyorum ama yine de başarısız oluyorum, algısı çocuğun öz güvenini 
zedeleyebilir. Çalışsam da başarısız oluyorum, diye düşünen bir çocuk ders çalışmayı tamamen 
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Sınav süreci tabii ki çocuğunuzun hayatında önemli bir süreçtir. Fakat bazı aileler bunun önemini 
abartmaktadır. Çocuktan daha fazla kaygı ve heyecan duymaktadır. Hâlbuki bu süreçte çocuğa 
destek olabilmek için sakin ve soğukkanlı olması gereken, ebeveynlerdir. Çocuklar ailelerinin 
kaygı ve endişelerini hemen fark edip etkilenirler. Zaten çocuğun yeteri kadar bu süreçte kaygı ve 
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veya tüm geleceğinin sınava göre belirleneceği gibi söylemleri çocuğun kaygısını ciddi düzeyde 
artırmaktadır. Bunun için anne babanın başarılı olması için sınavın bir fırsat olduğu, başka 
fırsatların da karşısına çıkacağı ve tela�sinin mümkün olduğunu vurgulamalıdır. Ebeveynlerin 
sürekli şu mesajı vermeleri önemlidir: “Sınav sonucun ne olursa olsun sana olan sevgimizde asla 
bir değişiklik olmayacak.”

Başarıyı artıran önemli faktörlerden biri “hedef belirlemek”tir. Bu hedef ebeveynlerin baskısıyla 
değil, çocuğun kendi istek ve beklentilerine göre olmalıdır. Bu konuda gencin okulu ve 
öğretmenleriyle iş birliği içinde olması gerekir. Çocuğunu iyi tanıyan bir aile, çocuğunun ilgi 
alanlarını; hayallerini ve yeteneklerini bilir. Aile, bu hede�ere eleştirel yaklaşmayarak destekleyen 
bir tutum içinde olursa çocuk için çok faydalı olacaktır. Çocukların hayalleri ile ilgili yapılan aile içi 
sohbetler ve bilgilendirmeler çok etkili olacaktır. Çocuk kendi düşüncelerine saygı duyulduğunu 
hissedeceğinden hede�ne daha fazla odaklanacaktır. Hede� olan bir genç daha planlı ve istekli 
bir şekilde çalışacaktır. Çalışmalarının bir amaca yönelik olduğu duygusu onu motive edecektir.
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Ergenlik dönemi akademik başarıda düşüşün yaşandığı, derslere ve tüm sorumluluklara ilginin 
azaldığı bir dönemdir. Bu dönemde yoğun bir sınav temposu olduğundan aile ve ergen arasında 
önemli çatışmalar yaşanmaktadır. Çocukları ergenlik dönemine giren birçok anne baba, onların 
artık ilkokuldaki gibi okul yaşantılarını çok fazla paylaşmadıklarını, ödevler ve çalışma düzenlerine 
karışılmasından hoşlanmadıklarını bu nedenle de kendilerini çaresiz hissettiklerini ifade 
etmektedir. Ailenin bu dönemde akademik sürece müdahil olması doğru olmasa da süreci belirli 
bir ölçüde takip etmesi ve desteklemesi gereklidir.

Öncelikle kabul edilmesi gerekir ki her çocuğun bir kapasitesi vardır. Bu kapasite yaşam içerisinde 
belli bir oranda artırılabilir. Çocuklarla ile ilgili beklentiler de bu kapasite doğrultusunda olmalıdır. 
Bazı aileler, çocuklarının gerçeğini kabul etmekte zorlanır; onların üzerine asla 
gerçekleştiremeyecekleri hede�er yükler. Öğrencilik yıllarında istedikleri başarıyı çeşitli 
sebeplerle gerçekleştiremeyen ebeveynler, çocuklarının başarısıyla bu dönemi tela� etmek 
isterler: “Ben okuyamadım, bari sen oku.” veya “Bizim zamanımızda bu imkânlar olsaydı biz böyle 
olmazdık.” gibi söylemleri sıklıkla duyarız. Bu yaklaşımlar ergende ciddi bir kaygıya yol açar. 
Hede�enen başarı gerçekleştirilemedikçe de öz güven kaybı yaşanır ve bu durum bir kısır döngü 
haline gelir. Başaramayacağını hisseden ergen ders çalışmaktan kaçınır. Bu nedenle ulaşılmak 
istenen hede�er belirlenirken bireyin kapasitesi dikkate alınarak ulaşabileceği kısa süreli hede�er 
konulmalıdır. Ayrıca başarı değerlendirilirken çocuğunuzu, başkalarıyla kıyaslamadan kendi 
içinde değerlendirmeniz gerekir. Eğer bir kıyaslama yapılacak ise bir önceki sınav sonuçları ile 
kıyaslanmalıdır ve asla mucize beklenmemelidir. Bu süreçte ilerlemelerin adım adım olmasının 
daha sağlıklı olduğu unutulmamalıdır. 

Çocuklarımız için doğru bir hedef belirlemenin yolu öncelikle onu iyi tanımaktan geçer.  Zihinsel 
kapasitelerini, ilgilerini ve yeteneklerini bilmeliyiz. Kendi isteklerimiz doğrultusunda değil; 
onların kapasitesi, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gerçekçi bir yönlendirme yapmamalıyız. Her 
şeyden önemlisi bir çocuk neden ders çalışması gerektiğini zihninde anlamlandırmalıdır. Anne ve 
baba kızacak veya öğretmen ceza verecek gibi sebepler ile ders çalışan bir çocuk, etkili ve verimli 
bir ders çalışma performansı sergileyemez. Ders çalışmasının ona getireceği faydalar ya da 
çalışmadığı takdirde yaşayacağı zorluklar ona açık ve net bir biçimde anlatılmalıdır. Fakat burada 
kullanılan dilin, tehdit dili olmamasına dikkat edilmelidir.

Unutulmaması gerekir ki çocuğun ders çalışma ortamı evidir. Ailenin ergenin başarısı üzerindeki 
etkisi ev ortamının kalitesiyle ilişkilidir. Bir çocuğun kendini evinde güvende ve huzurlu 

hissetmesi çok önemlidir. Bu nedenle ders çalışma performansının artması için önce ev içinde 
huzurlu, sakin ve çatışmasız ortamı hazırlamak gerekir. Çocuğun huzurlu ve mutlu olduğu, 
ebeveynleri tarafından değer gördüğünü, onaylandığını ve sevildiğini hissettiği bir ortamda 
konsantrasyonu ve motivasyonu daha yüksek olacaktır. Ayrıca ders çalışmak için en önemli 
gereksinimlerden olan öz disiplini sağlama becerisi de desteklenecektir.

Çocuğunuz ile kurduğunuz ilişkinin kalitesi ders başarısını artıran bir diğer önemli etmendir. 
Ebeveynleri ile olumlu ilişki kuran ergenler, onların manipülasyonlarına daha açıktır. Ailelerinin 
sözünü dinleme olasılıkları daha yüksektir. Ebeveynleriyle yakın ve olumlu bir ilişki kuramayan 
ergenlerin ise kaygı düzeyleri yüksek olmaktadır. Sınava hazırlık süreci gibi zorlu süreçlerin 
psikolojik boyutu çok önemli olduğundan bu dönemde çocuğunuzla iletişiminizin iyi olması, 
anlayışlı ve sabırlı olmanız ve çatışma ortamlarından kaçınmanız gereklidir.

Bazı aileler sürece aşırı derecede müdahil olup anne baba kimliğinin dışına çıkar, öğretmen gibi 
aşırı takip ve denetim içine girer. Sınav sonuçlarını sınıfındaki diğer arkadaşlarıyla karşılaştırır, 
yorum yapar. Daha çok ders çalışması gerektiğini söyler ya da ders çalışma tarzını beğenmez. 
Başarısız olduğunda suçlayıcı ve yargılayıcı bir yaklaşım sergiler veya her şeyi (bilgisayar, telefon, 
PC, arkadaşlarla gezme…) yasaklama yoluna gider. Bu aşırılık içeren tutumların ters tepme 
tehlikesi yüksektir. Hatta zaman zaman öz güven kaybı, kendine veya aileye yönelik aşırı öfke gibi 
yıkıcı sonuçları doğurabilir.  Elbette ki bu dönemde çocuğunuzun sizin desteğinize ve ilginize 
ihtiyacı vardır.  Ama bu dengeli olmalıdır. Motivasyon artırıcı konuşmalar, sınav sonuçlarının 
değerlendirilmesi veya ders çalışma performansının denetlenmesi gibi konular rehberlik servisi 
ve öğretmenlere bırakılmalıdır. Ailenin bu birimlerle sürekli iletişimde olması ve bilgi aktarımı 
sağlaması gerekir. Ayrıca süreçte gözlemci olmak önemlidir. Aile, ev içinde çocuğun -çoğu kez 
fark ettirmeden- ders çalışma performansını gözlemlemelidir. Çocuk üzerinde büyük bir baskı 
kurmadan takip ettiğini hissettirmelidir. Zaman planlaması, ders dışı faaliyetler ve ödev 
zamanlarıyla ilgili kurallar koymalıdır.  Başarılı olduğunda olumlu geri bildirimde bulunmalıdır. 
Başarısız olduğunda ise nedenlerini araştırmalı ve çözüm yollarını çocukla birlikte aramalıdır. 
Ebeveyn, çocuğa dikkat etmesi gereken şeyler nelerdi, neleri gözden kaçırmış olabilirsin gibi 
sorular sormalıdır. Neleri daha iyi yapabilirdin ve bir dahaki sefere nelere dikkat etmelisin gibi 
soruların cevaplarını aramalıdır. Tüm bunları yaparken kullanılan dil destekleyici ve olumlu bir dil 
olmalıdır. Unutulmamalıdır ki sonuçlarla ilgili yorum yapmaktansa çabayı ve gayreti övmek her 
zaman daha etkili sonuçlar vermektedir.

Birçok çocuk ders çalışmayı bilmediğinden ve doğru planlamayı yapamadığından başarısız 
olmaktadır. Çok ders çalışıyorum ama yine de başarısız oluyorum, algısı çocuğun öz güvenini 
zedeleyebilir. Çalışsam da başarısız oluyorum, diye düşünen bir çocuk ders çalışmayı tamamen 

bırakabilir. Bu konuda aileler, okulların rehberlik servisinden yardım almalı; doğru ve verimli ders 
çalışma tekniklerini mutlaka öğrenmeleri sağlanmalıdır. Bunun yanında zaman yönetimi de 
başarılı olmanın en önemli koşullarından biridir. Ancak ergenlerde öz disiplin henüz 
oturmadığından ergen, bu konuda yardıma ihtiyaç duyabilir. Hangi saatlerde çalışması daha 
uygundur, ne kadar çalışmalıdır, ne kadar mola vermelidir, hangi derse ne kadar çalışılmalıdır gibi 
konularda öğretmenlerden mutlaka yardım alması gerekmektedir. Çocuğun zamanı doğru 
kullanması ve iyi yönetebilme becerisini kazanması çok önemlidir.  Zamanı doğru kullanan, iyi bir 
zaman planlaması yapan bir çocuk ders dışı faaliyetlere de zaman ayırabilir. Bundan dolayı hem 
daha mutlu olacak hem de başarısı artacaktır. Çünkü bu dönemde ergenin ilgi alanları çok (spor, 
müzik, din, arkadaş çevresi, ünlüler ve cinsellik…) geniştir. Bu alanlardan onu tamamen 
soyutlayıp hep ders çalışmasını beklemek yanlış olacaktır. Bir plan dâhilinde çalışan çocuk, 
rahatlıkla ders dışı aktivitelere zaman ayırabilir. Aileler de bu planlamadan haberdar olduğundan 
ders dışı tüm etkinlikler bir plan dâhilinde yapıldığından dolayı aile içi çatışmalarda azalacaktır.

Sınav süreci tabii ki çocuğunuzun hayatında önemli bir süreçtir. Fakat bazı aileler bunun önemini 
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kaygı ve endişelerini hemen fark edip etkilenirler. Zaten çocuğun yeteri kadar bu süreçte kaygı ve 
heyecan yaşadığını unutmayıp ebeveynler, sakin bir duruş sergilemeli, sınava hazırlığın geçici bir 
süreç olduğu mutlaka çocuğa hatırlatmalıdır. Ebeveynin sınavın geleceği için tek şansı olduğu 
veya tüm geleceğinin sınava göre belirleneceği gibi söylemleri çocuğun kaygısını ciddi düzeyde 
artırmaktadır. Bunun için anne babanın başarılı olması için sınavın bir fırsat olduğu, başka 
fırsatların da karşısına çıkacağı ve tela�sinin mümkün olduğunu vurgulamalıdır. Ebeveynlerin 
sürekli şu mesajı vermeleri önemlidir: “Sınav sonucun ne olursa olsun sana olan sevgimizde asla 
bir değişiklik olmayacak.”

Başarıyı artıran önemli faktörlerden biri “hedef belirlemek”tir. Bu hedef ebeveynlerin baskısıyla 
değil, çocuğun kendi istek ve beklentilerine göre olmalıdır. Bu konuda gencin okulu ve 
öğretmenleriyle iş birliği içinde olması gerekir. Çocuğunu iyi tanıyan bir aile, çocuğunun ilgi 
alanlarını; hayallerini ve yeteneklerini bilir. Aile, bu hede�ere eleştirel yaklaşmayarak destekleyen 
bir tutum içinde olursa çocuk için çok faydalı olacaktır. Çocukların hayalleri ile ilgili yapılan aile içi 
sohbetler ve bilgilendirmeler çok etkili olacaktır. Çocuk kendi düşüncelerine saygı duyulduğunu 
hissedeceğinden hede�ne daha fazla odaklanacaktır. Hede� olan bir genç daha planlı ve istekli 
bir şekilde çalışacaktır. Çalışmalarının bir amaca yönelik olduğu duygusu onu motive edecektir.

KAYNAKÇA: Dr. KARABEKİROLU Koray, Ege’nin Ruhsal Gelişimi.
                      Prof. Dr. YAVUZER Haluk, Yeni Kuşak Anne-Baba ve Çocuklar.


