
 
Sevgili Velilerimiz, 

“Yaşayan Değerler” eğitimi kapsamında, KASIM ayında okulumuzda  “SORUMLULUK” 
değerinin önemi üzerinde duruyoruz. Çünkü; sorumluluk kavramının öğrencilerimizin kendi 
ayakları üzerinde durabilmeleri, bir birey olarak toplumsal rollerini alabilmeleri için küçük 
yaşlardan itibaren kazanmaları gereken bir özellik olduğunu düşünüyoruz. 

“Sorumluluk Bilinci” bireyin “Yaptığı işi sonuna kadar götürebilmesi ve yapmakta 
olduğu bir davranışın olası sonuçlarına katlanabilmesi” anlamına gelmektedir. Bu bilinci 
kazanmak, oldukça uzun bir süreç olmakla birlikte, özellikle küçük yaşlardan itibaren 
üzerinde durulması gereken bir değerdir. Elbetteki çocuklar sorumluluk duygusuyla 
doğmazlar. Ancak sorumluluk sahibi olmayı öğrenme pek çok kişinin sandığından daha erken 
bir yaşta başlar. Bir bebek dünyaya geldiği ilk andan itibaren çevresinde sezinlediği 
olaylardan etkilenir. Anne-babanın özenli yaklaşımları, bebeğin ihtiyaçlarına karşı 
gösterdikleri duyarlılıkları, bebeğin gereksinimlerini zamanında karşılamaları ile gelişmeye 
başlayan sorumluluk duygusu, ebeveynlerin çocuklarının yaşlarına uygun bazı görevleri 
vermesiyle de yerleşmeye başlar ve bir bilinç haline gelir. Çocuklarınızın sorumlu birer 
birey olmalarını istiyorsanız öncelikle anne baba olarak sizler model olmalısınız. Bu 
bağlamda anne -  babalar; 

SORUMLULUK SAHİBİ ÇOCUKLAR YETİŞTİRMEK İÇİN 

• Çocuğunuzun yaşına uygun sorumluluklar listesi hazırlayın. Üstlenmek istediği 
sorumlulukları, bu listeden seçmesine fırsat verin ve onun doğru kararlar 
verebileceğine olan güveninizi hissettirin. 

• Çocuğunuza kazandırmak istediğiniz sorumluluk alanı ne olursa olsun mümkün olan 
en basit basamaktan başlayın. Bir yetişkin bile dağınık bir odaya girdiğinde nereden 
başlayacağını bilemeyebilir. Eğer çocuğunuzun odasını toplamasını istiyorsanız 
öncellikle yapacağı işleri basamaklandırın. Birinci basamak oyuncakları kutularına 
yerleştirmek, ikinci basamak kirli ve temiz çamaşırları ayırmak, kirlileri kirli 
sepetine, temizleri ait oldukları yerlere yerleştirmek gibi olabilir. 

• Onun adına düşünmek yerine kendi başına düşünmesine fırsat verin. Problemlerini 
kendisinin çözmesi için onu yönlendirin. 

• Çocuğunuzun yapamadıklarına değil yaptıklarına odaklananın, olumlu geri bildirim 
verin. Çocuğunuz verilen sorumluluğu yerine getirdiğinde bu davranışını fark edip 
ona bundan duyduğunuz memnuniyeti belli edin. 

• Onun adına işlerini yapmayın. Biraz geride durup çocuğun kendi başına iş yapmasına 
ve hatalarının sonuçlarını yaşamasına olanak sağlayın. 

UNUTMAYIN! 

 Aşırı koruyucu, otoriter veya çocuğun serbest bırakıldığı aile ortamlarında 
sorumluluk bilinci gelişmez. Anne babanın lider konumunda olduğu ve sorumluluğu evdeki 
tüm bireylerin paylaştığı demokratik aile ortamlarında, çocuk sorumluluk bilincini öğrenir. 

Özel Güney Gelişim Anaokulu Rehberlik Servisi 


