ÇOCUKLARIN OKUL BAŞARISINDA AİLE FAKTÖRÜ
CÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. AYDIN: ''ÇOCUKLARA
BEĞENMEDİĞİMİZ, HOŞUMUZA GİTMEYEN YÖNLERİ KADAR,
BEĞENDİĞİMİZ, TAKDİR ETTİĞİMİZ TARAFLARI DA SÖYLENMELİDİR''
''ÇOCUKLAR İÇİN, CESARET VERİCİ BİR SÖZ YA DA SES TONU,
OMUZA BİR EL DOKUNUŞU ÇOK ÖNEMLİDİR''1
SİVAS (A.A) - 27.10.2010 - Doğan Sarıtaş - Ailelerin çocuklara beğenmedikleri
yönleri kadar beğendikleri, takdir ettikleri tarafları da söylemesi gerektiği, çocuklar için
cesaret verici bir söz ya da ses tonunun, omuza bir el dokunuşunun bile çok önemli olduğu
bildirildi.
Aile ve çocuk eğitimiyle ilgili çeşitli araştırmaları bulunan Cumhuriyet Üniversitesi
(CÜ) İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Zeki
Aydın, çocukların eğitimi konusunda bazı anne babaların yaptığı tek şeyin, karne zamanında
görüşlerini söylemek olduğunu kaydetti.
Oysa ailelerin karne zamanı gelmeden de yapabilecekleri olduğunu ifade eden Prof.
Dr. Aydın, ''Çocuğun okula uyum ve başarısı, anne babanın onu yetiştirmedeki başarısının bir
ölçüsüdür. Okullar eğitim kurumlarıdır, ancak okula başlamakla, anne babanın eğitici görevini
tamamen öğretmene aktardığını düşünmesi de yanlış olur. Genel anlamda eğitim, evde ve
okulda ortaklaşa yürütülür. Bu nedenle anne baba, imkânlar ölçüsünde çocuğu öğrenim
hayatında da takip etmelidir.'' diye konuştu.
Günümüzde çocukların okul başarılarının tesadüfe bırakılamayacak kadar önem
kazandığını anlatan Prof. Dr. Aydın, şunları kaydetti:
''Çok değil, yaklaşık elli yıl öncesi, anne babaların görevi; basitçe, çocuğu okul için
hazırlamak, onu okula götürmek, devamlarını kontrol etmek ve ödevlerin düzenli olarak
yapılmasını sağlamaktı. Öğretmenlerin görevi de öğrenciye bilgiyi sunmak ve alıştırmalarda
onlara yardımcı olmaktı. Bunlar artık yeterli görünmüyor. Bunun belli başlı iki sebebi
olduğunu söyleyebiliriz: Biri, öğrencilerde derslere karşı ilgisizlik ve çalışma isteksizliği,
diğeri hayatta başarılı iş ve kariyer sahibi olmanın güçleşmesidir. İşte bu nedenle, anne
babalar ve eğitimciler olarak öğrencilerin akademik başarılarını sağlamak için yeni yöntemler
geliştirmek zorundayız.''
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Anne babaların çocuklarının okul başarısı için yapabilecekleri konusunda önerilerde
bulunan Prof. Dr. Aydın, çocuğun sağlık durumu ile yakından ilgilenilmesi gerektiğini,
temizliğine ve kılık kıyafetine özen gösterilmesi, düzenli beslenmesi ve uyumasına dikkat
edilmesi, yemeklerinin zamanında yedirilmesi gerektiğini bildirdi.
Mümkün olduğunca kahvaltı ve akşam yemeğinde tüm aile bireylerinin birlikte olması
gerektiğini belirten Prof. Dr. Aydın, çocuğun, erken yatıp erken kalkmasına özen
gösterilmesi, sabah kahvaltısı yaptırmadan çocukların asla okula gönderilmemesi gerektiğini
söyledi.
Çocuğun okula devam durumunun yakından izlenmesi gerektiğini aktaran Prof. Dr.
Aydın, ''Öğretmenlerle sıkı bir işbirliği kurulmalıdır. Veliler okulda yapılan toplantılara
mutlaka katılmalıdır.'' dedi.
''SES TONU, OMUZA BİR EL DOKUNUŞU BİLE ÇOK ÖNEMLİ''
Çocuğun her isteğinin yapılmamasını öneren Prof. Dr. Aydın, ''Her istediği yapılan,
her istediği alınan çocuk, doyumsuz olur ve hiçbir şeyden mutlu olmamaya başlar. Çocuğa
yeteri kadar harçlık verilmelidir. Harçlığı, önce günlük sonra haftalık olarak verilebilir. Fazla
harçlık vermek de hiç vermemek kadar zararlıdır, harçlık konusunda aşırıya kaçmamalıdır.''
ifadesini kullandı.
Çocuğun okul dışındaki arkadaşlarının kontrol edilmesi, sigara ve uyuşturucu
kullanımından uzak kalmasının sağlanması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Aydın,
''Çocuklar, kardeşleri veya başka çocuklarla kıyaslanmamalıdır. Çocuk sık sık ve olur olmaz
her

yerde

eleştirilmemelidir.

Hele

başkalarının

yanında

asla

azarlanmamalıdır.

Beğenmediğimiz, hoşumuza gitmeyen yönleri kadar, beğendiğimiz, takdir ettiğimiz tarafları
da söylenmelidir. Çocuklar için, cesaret verici bir söz ya da ses tonu, başına, omuza bir el
dokunuşu

çok

önemlidir.

Çocuklara

iyi

davranıldığında,

saygı

gösterildiğinde,

cesaretlendirildiğinde, yüksek seviyelerde güdülenme kendiliğinden gelişecektir.'' diye
konuştu.
ÇOCUKLARIN ANLATTIKLARI DİKKATLE DİNLENMELİ
Televizyon seyretmede çocuğa seçici olma alışkanlığı kazandırılmasını öneren Prof.
Dr. Aydın, ''Televizyona sınırlama getirilmelidir. Ancak bu zor kullanarak değil ikna ederek
gerçekleştirilmelidir.'' dedi.
Çocukların anlattıklarının dikkatle dinlenilmesini, dinlerken göz kontağı kurulmasını
isteyen Prof. Dr. Aydın, ''Çocukların huysuzluklarına karşı sabırlı, soğukkanlı ve anlayışlı
olunmalıdır. Onların çocuk oldukları hiç unutulmamalı, oyunlarına asla engel olunmamalıdır.
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Hepsinden önemlisi, çocuklarımızı sadece gönülden sevmek yerine onlara sevgimizi
göstermeliyiz. Sevgimizi, güzel sözlerimizle, güler yüzümüzle, bazen tatlı sürprizlerimizle,
hediyelerimizle, dokunarak, öperek, okşayarak, kucaklayarak, birlikte gezerek, oynayarak
kısaca onlarla ilgilenerek gösterebiliriz.'' dedi.2

2

www.mehmetzekiaydin.com Email: mzekiaydin@mynet.com

3

