
 

Rehberlik Postası 

 

 
Okul Başarısında Ailenin Rolü 

 

Değerli Anne-Babalar, 

 

Çocuk için okula başlamak, yeni bilgiler edineceği bir dünyaya girmek demektir. Okul, çocuklar 

için öğrenme ve sosyal açıdan olduğu kadar duygusal yönden de değişiklikler içerir. Çocuk, okul 

yaşantısının başladığı ilk günden itibaren ailesinden ayrılıp yeni ilişkiler kuracağı bir ortama adım atar. 

Okulun amacı öğretmek, çocuğun amacı ise öğrenmedir. Her anne-baba çocuklarının öğrenme sürecine 

destek verirken, zaman zaman ebeveyn olarak neleri, nasıl ve ne zaman yapacağını tam olarak 

bilemeyebilir.  

 

Bu ayki bültenimizde sizinle; başarı kavramını, çocuklarımızın başarılı olması adına yaptığımız 

yanlışları ve başarıyı destekleyen aile tutumlarını paylaşacağız. 

 

Eyüboğlu Eğitim Kurumları  
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 

Her anne-baba iyi bir eğitimin çocuğunu başarılı kılacağını, okul başarısının meslek ve iş 

başarısına yol açacağını düşünür. Oysa okul başarısı bireyin meslek başarısını garanti etmez. Meslek 

başarısı,  okul başarısını da kapsayan ve daha birçok yönü de içeren daha karmaşık bir başarı türüdür. 

Yaşam başarısı ise, kişinin tüm gereksinmelerinin hepsine hitap eder ve onun yaşamının tümünü 

kapsar. Okul yıllarında ders başarısı orta olan, hatta gerektiği kadar uyum sağlayamayan, buna karşılık 

yaşam başarıları yüksek olan çok sayıda birey vardır. Bu nedenle anne-babalar çocuklarından başarılı 

olmalarını beklerken bunun ne tür bir başarı olduğunu iyi değerlendirmelidir. “Sınavı kazanmak 

zorundasın”, “Çok para harcadık”, “Önce sınavı kazan, sonra gezersin”, “Çalış demekten bıktım artık”, 

“……… kazandı. Bakalım sen ne yapacaksın” gibi cümleler pek çok ailenin kullandığı dolayısıyla da pek 

çok çocuğun maruz kaldığı cümlelerdir. Peki bu cümleler bize ve çocuklarımıza neler kazandırıyor? 

Çocuğun kendisini iyi hissetmesine yol açıyor mu?  

 

Her şeyden önce bu tür söylemlerin çocukta nasıl bir etki bırakacağını düşünüp buna göre 

yaklaşmanız ve ifadelerinize dikkat etmeniz gerekir. Ayrıca bir çocuğu arkadaşlarıyla kıyaslamak kadar 

inciten, yaralayan, üzen, başarı ve performansına zarar veren bir başka ebeveyn tutumu daha yoktur. 

Çocuğunuzu eleştirmeniz gerekiyorsa, cümleleri iyi seçerek ve eleştirinizi onun kişiliğine değil, yaptığı 

davranışa yönelterek belirtiniz. 

 

Her çocuğun küçük yaştan itibaren hayatta yapmak istediklerine ilişkin hayalleri vardır. Ailelerin 

bu hayalleri yargılamadan dinlemesi, hayallerini gerçekleştirecek şekilde çocuğu desteklemesi ve ona 

güvendiğini hissettirmesi çok önemlidir. Çocuklar ailesinin desteğini aldığı hedeflere ve kendi 

belirledikleri hayallerine ulaşmak için daha büyük bir şevkle ders çalışırlar. Kuşkusuz ki bu noktada 

sorumluluk bilincinin gelişmesi de son derece önemlidir. Koruyucu bir yaklaşıma sahip olan anne-baba, 

çocuğunun sorumluluğunu kendi üzerine aldığında, çocukta sınırlar ve sorumluluk bilinci yeterince 

gelişemez. Bazı aileler çocuklarının ders çalışma süreçlerini kontrol altında tutarlar ve çocuklarının tek 

başına iş yapabileceklerine inanmazlar. Çeşitli bahanelerle çocuğun odasına sık sık girerler ve dersini 

yapıp yapmadığını ya da ne kadarını tamamladığını çocuğa belli etmeden kontrol etmeye çalışırlar. Kimi 

ailelerde de çocuğu aşırı serbest bırakma ve aşırı bağımsızlık verme eğilimi vardır. Bu ailelerde çocuk 

hiçbir şeyden sorumluluk duymaz. Çocuklarda sorumluluk bilincini geliştirmek için çocuğun gelişim 

düzeyine ve yaşına uygun sorumluluk vermek, davranışlarının sonuçları ile ilgili bilgilendirmek çok 

önemlidir. 

 

Çocuklarda başarıyı etkileyen bir diğer faktör ise çocuklarla ilgili sahip olunan beklenti düzeyidir. 

Çocuğun kapasitesinin üzerinde olan bir beklentide, gerçek benlik ve idealize edilen benlik arasındaki 

fark artar ve çocuk için ulaşılamaz bir hedef haline gelir. Bu kez çocuk başarısızlığı yaşamamak adına 



denemekten vazgeçer ve çeşitli uyum sorunları ortaya çıkabilir. Anne-babalar çocuklarının sınırlarını 

tanımaya, onların yeteneklerini, ilgi ve değerlerini anlamaya çalışmalıdır.  

 

Sonuç olarak; ailenin çocuğu gerçek anlamda tanıması, onunla ilgili gerçekçi beklentiler içinde 

olması çok önemlidir. Çünkü, ailenin çocukla kurduğu ilişkinin türü, çocuğun okul başarısını etkileyen 

en önemli ve en can alıcı noktadır.  

 

Anne-Babalar için Çocukların Okul Başarısını Arttırmaya Yönelik Öneriler 

 Çocuğunuzla iyi vakit geçirin. Çocuğunuz ile paylaşacağınız zamanın, uzunluğundan çok kalitesi 

önemlidir. 

 Çocuğa sorumluluk duygusu verilmesi becerilerinin ortaya çıkmasını sağlar. Bu nedenle yaşına, 

uygun yapabileceği görevler verin, sorumluluk duygusunu arttırmaya çalışın. 

 Çocuğunuza yapabileceğiniz en büyük yardım ilgi ve yetenekleri doğrultusunda onu 

yönlendirmektir.  

 Çocuğunuzla başarısızlıkları hakkında konuşun, onu başarıya motive edin. 

 Çocuğunuza öğüt vermek yerine alternatif çözüm yolları sunun. 

 Huzurlu ortamın çocuğun performansını olumlu bir şekilde arttıracağını unutmayın. 

 Yetersiz beslenme ve uykusuzluk; dikkat dağınıklığı, halsizlik gibi belirtilerle öğrenme sürecini 

etkiler. Çocuğunuzun uyku düzeni ve beslenmesine önem verin. 

 Disiplin konusunda tutarlı ve kararlı bir tutum sergileyin. Kuralların gerekçelerini belirtin, anne-

baba olarak kurallara uyulması konusunda tutarlı yaklaşın. 

 Çocuğunuza ders çalışırken dikkatini dağıtmayacak bir ders çalışma ortamı hazırlayın. 

 Çocuğunuzun verimli ders çalışma tekniklerini öğrenmesine yardımcı olun. 

 Çocuğunuzla “neden ders çalışması” gerektiğini konuşun. Günlük çalışma planı oluşturun. 

 Geri getirilmesi olanaksız olan tek şey zamandır. Ona, zamanı iyi kullanmasını öğretin. 

 Çocuğunuza amaç ve hedef belirlemesinde yardımcı olun. 

 Çocuğunuzun okul idaresi ve ders öğretmenleri ile iletişim kurun, okula devamsızlık 

yapmamasına özen gösterin. 
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