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Her ebeveyn çocuğunun 
sorumluluk sahibi olmasını ister 
çünkü sorumluluk duygusu, 
bireyleri başarıya götüren, 
özgüven gelişimini destek olan ve 
baş etme mekanizmamızı 
geliştiren bir beceridir. 

Sorumluluk çocuklara küçük 
yaşlardan itibaren kazandırılır. Her 
yaştaki çocuğa yaşına uygun 
şekilde bazı sorumluluklar 
verilebilir. 



• Sorumluluk bilincinin eksikliği nelere yol 
açar?

 Sorumluluk bilincinin eksikliği en çok 
akademik hayatı ve iş yaşamını etkiliyor gibi 
görünse de aslında kişilerarası ilişkileri de 
etkiler. Randevularına geç kalırlar, çevresi 
tarafından sık sık eleştirilirler. 





• 1- BİLGİLENDİRME 

Bir davranışı kazandırmak için gerekli olan en 
önemli şey çocuğunuzu detaylı bilgilendirmektir. Bu 
bilgilendirmeler çocuğunuzun yaşına uygun olmalıdır. 
İstenen davranışın nedenlerini, beklentiniz, 
yapılmadığı takdirde neler olabileceğini açıklamanız 
gerekir çünkü çocuk neyi neden yapacağını anlarsa 
söylenen davranışı daha kolay içselleştirir.

Örnek Diyalog:

«Son zamanlarda evimizde bazı düzensizlikler 
görüyoruz. Evimiz eskisine göre çok daha dağınık. 
Oyuncaklarının odanın dışındaki alanlarda olması bizi 
kısıtlıyor ve rahatsız ediyor. Bu konuda senden 
beklentimiz, oyuncaklarını oynadıktan sonra odana 
koyman. Bu konuda neler birlikte neler yapabiliriz?

Not: Yargılamamak ve çocuğu suçlu hissettirmemek 
önemlidir. «Bütün gün çalışıyorum ve birde eve gelip 
senin oyuncaklarını topluyorum ve çok yoruluyorum» 
gibi ifadelerden kaçınılmalıdır. 



• 2- TAKİP

Gerekli açıklamaları yaptıktan sonra çocuğa zaman vermek gerekir. Çünkü davranışların içselleştirilmesi için 
zaman gerekir. Verilen sorumluluğun yerine getirip getirilmediğine, hangi zamanlarda davranışın yapılıp 
yapılmadığına dikkat etmek gerekir. Takip aynı zamanda tutarlılık açısından önemlidir. Bu aşamada çocuğunuza 
minik hatırlatmalar yapacak görsel materyaller kullanabilirsiniz. Çocuk kendisine verilen görevi yerine getirdiğinde 
olumlu pekiştireçler kullanmak bu aşamada önemlidir. “Sen yardım edince işler çok daha çabuk bitiyor” gibi 
geribildirimler vermek davranışın devamlılığı için büyük önem taşır.

Takip aşamasında anne baba dedektif rolüne bürünüp çocuğu gölge gibi takip etmemelidir. Buradaki amaç neler 
olduğunu, davranıştaki farklılıkları iyi bir şekilde gözlemlemektir. Sürekli “Hadi” demenin hiçbir faydası yoktur. 
Çocuklar ebeveynlerinin kendilerine güvenmediklerini hissederler ve bu aşamada birçok çatışma çıkabilir.

• 3- GERİ BİLDİRİM

Çocuğunuzu bir süre takip ettikten sonra süreç hakkında bilgi vermek gerekir. Çocukta sorumluluk bilinci 
gelişmeye başladıysa, motive edilmelidir. Aksi durumda ise bu sorunların nedenleri ve sonuçları hakkında çocuk 
ile konuşulmalıdır. «Bu işi yaparken çok gayretlisin tebrik ederim, yardıma ihtiyaç duyduğunda sana destek 
olacağım bazen zorlanabilirsin bu çok normal» gibi teşvik edici cümleler kurulabilir. Emretmek, talimat vermek 
kalıcı davranış değişikliğine neden olmaz. Çocuk söylediklerini o an yapsa bile başında siz olmadığınız zaman 
yapmayacaktır. Sorumluluk bilinci yalnızca çocuğun değil, tüm aile bireylerinin sorumluluğundadır. Bu nedenle 
çocuğunuza bu noktada da rol model olmanız gerekir.



• Gerekli açıklamalar yapıldığı ve 

gözlemlendiği hale çocuk hala istenilen 

davranışı gerçekleştirmiyorsa hatırlatma 

süreci başlatılmalıdır. Bu süreç en baştan 

başlar. Yeniden bilgilendirme, takip ve 

geribildirimler davranış içselleştirilene kadar 

devam etmelidir.



NE YAPMAMALIYIZ?
• Çocuğunuza kazandırmak istediğiniz davranışı evde siz de yapıyor olmalısınız. Çocuğunuza ROL MODEL OLUN. 

• Çocuğunuzun her sorununu ÇÖZMEYİN.

• “Nasılsa yapmıyor” diyerek ona düşen sorumlulukları siz YAPMAYIN.

• 15 yaşına kadar hiçbir sorumluluk vermediğiniz çocuğunuzdan birden bire yatağını toplamasını BEKLEMEYİN.

• Her sorumluluğunu ÜSTLENMEYİN.

• Olumlu bir davranış sergilediğinde “Hayret!” gibi demoralize edici ifadeler KULLANMAYIN.

• “Bırakalım çocuk kalsın, çocukluğunu yaşasın, nasılsa ilerde her şeyini kendisi yapacak” diye DÜŞÜNMEYİN. Yaş aldıkça 

alışkanlık kazanmak zorlaşır.

• Kendi başına yemek yiyen, o gün giyeceği kıyafeti seçmek isteyen, ayakkabısını bağlayan çocuğa YARDIM ETMEYİN. Yemeği 

döke saça yiyorsa temizlik önlemleri alın, becerileri sizin kadar hızlı yapamaması normal, yorgunluk, zaman darlığı gibi 

bahaneleriniz varsa daha planlı hareket edin.

• Seçimlerinin sonucunu yaşamasına İZİN VERİN.

• İki kardeş arasında ayrım YAPMAYIN. Erkek çocuğunuz da tabağını kaldırabilir ve kirli çamaşırlarını sepete atabilir.



• Oyuncaklarını toplamak.

• Kirli çamaşırlarını sepete atmak.

• Tabağını kaldırmak veya sofraya 
koymak.

• Yere döktüklerini havluyla silmek.

• Evcil hayvan bakımına destek olmak.

• Toz almaya yardımcı olmak.

• Yatağını toplamak

• Çiçekleri sulamak

• Sofrayı kurmak

• Havluları katlamaya yardımcı olmak

• Alınan yiyecekleri buzdolabına 
yerleştirmek

• Bahçedeki ot/yaprakları toplamak



• Evcil hayvanı beslemek

• Sofrayı toplamak

• Etrafı süpürmeye yardımcı olmak

• Çöpü kapıya bırakmak

• Bulaşık makinesini yerleştirmek

• Temiz kıyafetleri dolaba yerleştirmek

• Salataya yardım etmek

• Arabayı yıkamak

• Odasını toplamak

• Alarm kurup kendi başına uyanmak

Kaynakça:
Çocuklar İçin Gerçek Yaşam Becerileri – Aygün Tuçe Ataş – İlknur Efeçınar

2-10 Yaş Çocuklar İçin Hayatı Kolaylaştıran Temel Alışkanlıklar – Bilge Aygün


