


Değerli Velilerimiz,

Hepimizin ortak isteği, çocuklarımızı kendi hayatını idame ettirebilen, özgüveni yüksek insanlar olarak 
görebilmektir. Bunun için, sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirebilmek önemlidir. Yazımızda sorum-
luluk bilincini geliştiren önerilerde bulunduk.

Sorumluluk, kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını 
üstlenmesi, mesuliyettir.( TDK)

Sorumluluk duygusunun önemi, okul yıllarında fark edilir. Ancak sorumluluk duygusu, erken çocukluk 
dönemlerinde geçirilen yaşantılarla gelişmeye başlar.

Psikolog Yazar Tülay Kök’ün bu konuda kişisel yaşamından bir örneği vermek isteriz: “ Oğlum… Bir 
keresinde yanına çok fazla oyuncak aldı ve taşımak istemedi, oyuncakları bana vermek istedi. “Ben sana 
oyuncakları taşıyacaksan al demiştim.” diyerek oyuncakları taşımayı reddettim. Arabamıza doğru yürüyor-
duk ve oğlum ısrarla oyuncakları elinden almamı istiyordu. Çevrede dikkatini çeken başka şeyler vardı ama 
o oyuncakları taşımak zorundaydı. Bir süre sonra ağlamaya ve bağırmaya başladı. Her zamanki ses tonumla 
“Onları taşıman gerekiyor çünkü onlar senin oyuncakların, bir dahaki sefere yanına taşıyabileceğin kadar 
oyuncak al.” dedim. Kararlı olduğumu görünce arabaya kadar oyuncaklarını taşıdı. O günden sonra yanına 
taşıyabileceği kadar oyuncak alıyor ya da almadan çıkıyor. Sonuç olarak çocuk zarar görmeden basitçe yap-
tığı davranışın, aldığı kararın bedelini ödemeyi öğreniyordu.”

Anne-babalar, çocuklarının yapabilecekleri şeyleri kendileri yaparak yaşamları boyunca ihtiyaç duyabi-
lecekleri karar verebilme, seçim yapabilme, girişken davranabilme gibi becerilerin gelişimini de engellemiş 
olurlar.  Kişisel farklılıklar söz konusu olsa da, sorumluluk kazandırmaya yönelik her sürecin temel öğeleri 
vardır.

Bilgilendirme:
 Çocuğun davranışında istenen değişimin gerçekleşebilmesi için önce çocuğun bu değişim hakkında bil-

gilendirilmesi gerekir. Çocuğun bu değişimi bir ihtiyaç olarak görebilmesi için, nedenleri hakkında bilgi 
vermek önemlidir. Kuralların neden konduğu ve sorumluluğun önemi anlatılmalıdır. Çocuklar, niçin bazı 
işleri yapmak zorunda olduklarını anlar ve bilirlerse ne zaman ailelerine yardımcı olmaları gerektiğini, ne 
zaman bağımsız davranabileceklerini de öğrenmiş olurlar.

Takip:
Bilgilendirmeden sonra, çocuğun söz konusu davranışı gösterebilmesi için ona bir süre tanınması gerekir. 

Bu süre içerisinde yapılan takip sonucunda sorumlu davranışın ortaya çıkıp çıkmadığına, ne sürede ortaya 
çıktığına, hangi zamanlarda davranışın yapılıp-yapılmadığına dikkat edilmelidir.

Geri bildirim:
Belli bir süre sonra gidişat hakkında bilgilendirmek gerekir. Eğer istenen sorumlu davranışın sayısında 

artış varsa uygun pekiştireçlerle motive edilmeli, eğer beklenen sorumlu davranışın ortaya çıkmasında sıkın-
tılar varsa, bu sıkıntılar ve olası nedenlerinin çocukla paylaşılması gerekir.

Hatırlatma:
İstenen davranış eğer gerçekleşmiyorsa yeniden hatırlatma sürecine gidilmelidir. Yeniden bilgilendirme 

ile başlayan bu süreç, davranış oturana kadar devam etmelidir.
Yukarıda anlatılan bu öğeler, sadece sorumluluk kazandırma sürecine ait değildir. Temel alışkanlıkların 

oturmasında, kuralların belirlenmesinde, kısaca yaşantımızı düzenleyecek her türlü önlemde bu öğeler çok 
gereklidir ve ancak kararlı ve sabırlı bir tutumla yaklaşıldığında davranışın oturması sağlanabilir.

Her zaman çocuğun içinde bulunduğu yaş grubunu ve gelişimsel düzeyini düşünerek sorumluluk verme-
lisiniz. Her çocuğun farklı yetenekleri, farklı kişilik özellikleri, farklı bir fiziksel yapısı olduğu göz önünde 
bulundurulsa aynı yaştaki her çocuğun aynı sorumlu davranışları yerine getirmesini elbette ki bekleyemeyiz. 
Sorumluluğun gelişimi çocuktan çocuğa farklılık gösterir. Ancak genel gelişim özellikleri açısından değerlen-
dirdiğimizde çocukların evde yerine getirebilecekleri sorumluluklarını bilmek, bize beklentilerimizi ayarla-
yabilmemiz açısından yardımcı olabilir. Buna göre;



5 YAŞ:
• Sofra kurmaya yardım etmek,
• Bulaşık makinesinin doldurulmasına yardım etmek,
• Yatağını ve odasını düzeltmek,
• Basit bir kahvaltıyı hazırlamak,
• Giyeceklerini önerileri dikkate alarak seçmek ve kendi başına giyinmek,
• Kirli giyeceklerini sepete atmak,
• Ayakkabılarını bağlamayı öğrenmek,
• Kendi kendine hazırlanmak (saçını tarama).

6 YAŞ: (yukarıdakilere ek olarak)
• Tek başına giyinip-soyunmak,
• Sofrada tek başına yemek yemek,
• Oyuncaklarını toplayabilmek,
• Üzerinden çıkardığı kıyafetleri yardımla katlayabilmek,
• El-yüz temizliğini yapabilmek,

7 YAŞ: (yukarıdakilere ek olarak)
• Diş fırçalamak,
• Çanta hazırlamak,
• Başladığı işi bitirebilmek,
• Kuş, balık gibi hayvanları beslemek,
• Proje ve ödevlerini hazırlamak,

8 YAŞ: (yukarıdakilere ek olarak)
• Hatırlatılmadan öz bakımını yapmak ve odasını toplamak,
• Okuldan gelen mesajları iletebilmek,
• Dersleriyle ilgili sorumlulukları alabilmek,

9-11 YAŞLAR ARASI: (yukarıdakilere ek olarak) 
• İlgilerini belirleyip zaman planlamak ve günlük programlar yapabilmek,
• Zamanı iyi kullanmak,
• Ev dışı yakın yerlere gidip gelebilmek,
• Arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurmak,
• Alışveriş yapmak,
• Kendi randevularını (dişçi, antrenman gibi) takip etmek,
• Basit yaralanmalarla başa çıkmak,

12-17 YAŞ ARASI: (yukarıdakilere ek olarak) 
• Başkalarının hakkına saygı göstermek,
• Evde daha çok yardım gerektiren işler olduğunda kendi isteğiyle yardım önerisinde bulunmak,
• Eve dönüş saatlerine uymak  vb. sorumlukları yerine getirebilirler.



Sorumluluk kazandırma sürecinde diğer bilinmesi gerekenler
• Uygun olacak ilk yaşta, (1,5 yaşında oyuncakları sepete atmayı öğretebilirsiniz)çocuğunuza becerilerine 

uygun olabilecek bazı işler vermeye başlayın.
• Kendi sorumluluklarınızı yerine getirerek ona model oluşturun.
• Çocuğa seçenekler sunun. Bir işi yapması üzerine tartışmaya girmeyin. Ne şekilde veya ne zaman yapa-

cağı konusunda seçeneklerden birini seçmesini isteyin.
• Çocuğunuzun yaptığı yanlış seçimlerde( tehlike yaratacak bir durum olmadıkça) sonuçları yaşamasına 

izin verin ki bu seçimlerden ders çıkarabilirsin.
• Pek çok durumda son söz sizin olsa da çocuğunuzun ihtiyaç ve isteklerine saygı duyduğunuzu belli edin.
• Çocuğunuza yaşına uygun sorumluluk listesi hazırlayın. Sorumluluğunu üstlenmek istediği işleri bu 

listeden seçmesine fırsat verin ve kararlarına güvenin. Tüm bunlar çocuğunuzun yeteneğini ve özgüvenini 
geliştirecektir.
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