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 Çocuklara sorumluluk bilinci nasıl kazandırılır?  
 

 Sevgili Anne ve Babalar,    
      

 Her anne babanın ideali, çocuklarını kendi ayakları üzerinde durabilen ve kendine güvenen bir 

birey olarak yetiştirmektir. Çocuklarımızın eğitimine önem vermesini, ödevlerini zamanında yapmasını, 

iyi notlar almasını, giyimine ve temizliğine özen göstermesini, basit ve küçük ev işlerinde yardımcı 
olmasını, başkalarına saygılı davranmasını ve bu şekilde geleceğin sorumlu yetişkinleri olmalarını 

bekleriz. Ancak çocuğun kendi davranışlarının sorumluluğunu alması, yeterince büyüdüğünde bir gün 

içinde kazanabileceği bir beceri değildir. Bu nedenle bültenimizde sizlerle çocuklarımıza sorumluluk 

kazandırmanın ipuçlarını paylaştık. 
 

Öğrencilerimize ve siz velilerimize faydalı olması dileğiyle… 

 

Eyüboğlu Eğitim Kurumları 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 

 
 “Sorumluluklarımın farkındayım.” 
 Sorumluluk bilincinin gelişmesi, yaşamın ilk yıllarından itibaren atılan adımlar ile mümkündür. 

Çocuğun hayatındaki her beceriyi öğreten ve geliştirmesine yardım eden anne baba, sorumluluk 

duygusunun gelişiminde de başrole sahiptir. Anne babalar için çocuklarının sorumluluk sahibi olması 

daha çok okul hayatı ile birlikte gündeme gelir. Ancak sorumluluk bilincini geliştirmek için okul yıllarını 
beklemek anne babaların hayal kırıklığı yaşamalarına neden olabilir. Çünkü çocuklar bir sabah 

yataklarından kalktıklarında bir anda sorumluluk sahibi bireyler olamazlar. Hayat ile ilgili diğer değerler 

gibi sorumluluk da, çocuğun öncelikle anne babasından, daha sonra sosyal çevresinden öğrendiği, 

geliştirdiği bir beceridir.   
 

 Çocuğun okul ortamına girmesi ile birlikte dikkati, anne babasından ziyade bu yeni ortamlarla, 

daha geniş bir toplumsal çevreye yönelmeye başlar. Şimdiki amacı, bu yeni sosyal çevrenin 

kendisinden beklediklerini yerine getirebilmek ve kendisine düşen görevleri yapabilmektir. Bu süreç, 
çocuğun edindiği sorumlulukları eylemsel olarak hayata geçirmesi için önemlidir. Üzerine düşen 

görevleri kendi başına yapabilmesi, yaptığı hatalardan kendini sorumlu tutması ve başkalarını 

suçlamaması, hak etmediklerine sahip olmak istememesi, başkalarının haklarına, duygu ve 

düşüncelerine karşı saygılı olması, mutlu, uyumlu ve başarılı olmaları, özellikle okul çağı çocuklarının 

gelişimsel görevleri arasındadır. Bu şekilde kendi ihtiyaçlarını tek başına karşılama becerisini kazanan 
çocuğun, yetişkinlere duyduğu bağımlılık giderek azalır. Davranışlarının sonucunu yaşadıkça ve gelişen 

becerilerini kullandıkça, çocuğun kendine olan güveni artar. Beceri ve sorumluluklarını kullanması ve 

geliştirmesi için fırsat verilmeyen çocukların ise yeterlilik duygusu ve özgüven gelişimi sınırlanır, 

karşılaştığı her başarısızlık; yetersizlik ve aşağılık duyguları ile sonuçlanma eğilimi gösterir. 
 

 Çocuğun sorumluluk alması için anne babalar neler yapabilir? 

 Peki, biz çocuklarımızın sorumluluk duygularını geliştirerek, özgüvenli, kendi ayakları üzerinde 

durabilen ve yetkin bireyler olmalarına nasıl yardımcı olabiliriz? 
 

 Mümkün olan en erken yaşta, çocuğunuza yapısı ve becerilerine uygun olabilecek bazı işler 

vermeye başlayın. Çeşitli işlerde yardımcı olmanın keyfini yaşamak çocuk için sorumluluğun ilk 

adımlarıdır. 
 

 



 Çocuğunuza uygun model oluşturun. Çünkü ona sorumluluk kazandırmak isterken, sizin 

sorumluluklarınızı yerine getirmemeniz onu olumsuz etkileyecektir. Çocuklar oldukça dikkatli 

gözlemcidirler; anne babalarının söyledikleriyle değil, onların davranışlarını gözlemleyerek 
öğrenirler. Bu nedenle anne babaların öncelikle sorumlu bir birey olma konusunda çocuklarına 

örnek olmaları önemlidir. Çocuğunun odasının dağınıklığından yakınan bir babaya çocuğun 

cevabı “Ama baba sen de giysilerini yatağın üstüne bırakıyorsun, hep annem kaldırıyor.” 

olmamalıdır. 
 

 Yetişkinlerin, çevreyi koruma, işine önem verme, ailesine zaman ayırma gibi çocuğuna örnek 

olması gereken pek çok sorumluluğu mevcuttur. Bu sorumluluklarını yerine getirmeyen, eve 

geldiğinde işinden yakınan, “Bir an önce emekli olsam da rahat etsem.” diyen anne babanın 
çocuğu da “Şu okullar bir bitse…”, “Ödev yapmak istemiyorum.”, “Okula gitmek istemiyorum.” 

gibi sözlerle okuldan ve derslerden yakınabilecektir.  

 

 Çocuğunuzun yaşadığı olumsuz deneyimlerin öğrenmenin en önemli şartı olduğunu unutmayın. 
Çocuğunuzun yaptığı yanlış seçimlerin, hayatını tehlikeye atmadıkça, sonuçlarını yaşamasına 

izin verin ki onlardan bazı dersler çıkarma fırsatı bulabilsin. 

 

 Çocuğunuz için kararlar vermek yerine, kendi başına düşünmesine ve sorununu çözmesine 

imkân tanımak önemlidir. Sadece gerektiğinde müdahale edilmelidir. Çocuğunuza yardım etmek 
isterken, onun sorumluluğunun gelişmesini engelleyebileceğinizi unutmayın. Eğer işin nasıl 

yapılabileceğini bilmiyorsa ona işin nasıl yapılacağını gösterin. Ama siz, O’nun adına o işi 

yapmayın. 

 
 Çocuğunuzun yanlış davranışını düzeltmek için, doğru yaptığı şeyleri görmeye çalışın. Örneğin 

odası çok dağınıksa ve sadece yatağını toplamışsa “Yatağını topladığına çok sevindim. Şimdi 

senden istediğim şey masanı temizlemen.” şeklinde isteğinizi ifade edin. 

 
 Çocuğun yapmadığı işlere odaklanmak yerine daha geniş açıdan bakarak onun yardımcı olduğu 

alanları görmeye çalışmak önemlidir. Yapılan yardım ne olursa olsun bunun önemini çocukla 

konuşmak onu heveslendirecektir. Başkalarının yanında kendisinden övgü ile söz edilmesi çoğu 

çocuğun çok hoşuna gider ve övülen işi sürdürmeye devam ederler. 

 
 Çocuğunuzun başarıyı tatmasına izin verin. “Kendim yaptım.”, “Tek başıma başardım.”, “Ben 

yapabilirim.” diyebilme fırsatı bulan çocuğun özgüveni desteklenmiş, sorumluluk duygusu 

artmış, kendi ayakları üzerinde durabilme becerisi gelişmiş olacaktır. 

 
 Çocuklarınıza karşı kararlı ve tutarlı davranışlar gösterin. Disiplini sağlamak için durum ile ilişkisi 

olmayan, çok sayıda, mantıklı alt yapısı bulunmayan beklentilere sahip olmak yerine, sınırlı 

sayıda kuralın net ve sabit bir şekilde uygulanması önemlidir. Beklentiler ve kurallara uyulmazsa 

neler olabileceği hakkında çocuk bilgilendirilmelidir. 
 

 Çocuğunuz umulmadık bir zamanda, hatalı davrandığında hemen tepki göstermek yerine ne 

kadar hayal kırıklığına uğradığınızı söyleyebilir ve yaptığı şeyin sonuçlarının neler olabileceğini 

belirtebilirsiniz.  
 

 Çocuğunuza, yaşına uygun sorumluluklar listesi hazırlayın. Sorumluluğunu üstlenmek istediği 

işleri bu listeden seçmesine fırsat verin ve onun doğru kararlar verebileceğine olan güveninizi 

koruyun. Bu listeden seçim yapması konusunda onu zorlarsanız ya da yapacağı işleri siz 

seçerseniz sorumluluk duygusunu geliştirmeniz zorlaşır. Çocuğunuzun yetenekleri ve güveni 
geliştikçe önerdiğiniz ve başarabileceğini düşündüğünüz seçeneklerin sayısını arttırabilirsiniz. 

 

 Çocukların başardıkları işler kadar işleri yaparken sergiledikleri çabalarını da övün. 

 
 Bazı işleri çocuğunuza bırakın.  

 Tabii ki çocuklardan, yetişkinler kadar sorumluluk sahibi olmalarını beklemek yanlış olur. Ancak 

çocuğun bir konuda sorumluluğu tamamen üstlenmesi için o işin gerçekten ona bırakıldığını görmesi 

gerekir. Yapılmayan işler için tekrar tekrar hatırlatmaya devam etmek, söylenmek, nutuk çekmek ya da 
onun yerine yapmak gibi davranışlar, sorumluluğu anne babanın taşımaya devam ettiğini gösterir. 

Onlar bunu yapmaya devam ettiği sürece çocuk sorumluluğu üstlenmez. Sorumluluk, çocuğun 

kendisine ait bir çantayı taşırken, anne babanın çantanın bir sapından tutmaya devam etmemesi, onu 

tamamen bırakmasına benzetilebilir. Sorumluluğu tamamen çocuğa bırakabilmek, çantaya hiç 

dokunmamak anlamına gelir. Anne babanın çantanın sapını tam olarak bırakmasıyla, çocuk 



sorumluluğu hemen üstlenmeyecek ve belki de çanta bir süre yerde kalacaktır. İşte bu noktada 

ailelerin en büyük endişesi çocuğun çantayı hiçbir zaman kaldırmayacağı yani sorumluluğu hiçbir 

zaman üstlenmeyeceğidir. Bu aşamada kararlılıktan vazgeçilmemeli, yapılmayan işlerle ilgili belirlenen 
mantıksal sonuçlar uygulanmaya devam edilmelidir.  
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