
 

Rehberlik Postası 

 

 
 

Problem Çözme Becerisi Kazanmak 
 

Değerli Anne-Babalar, 

 

Hepimiz yaşamımızın ilk yıllarından itibaren çeşitli boyutlarda sorunlarla karşılaşıyoruz ve 

ailemizin bize kazandırdığı yöntemleri kullanarak çözüm arayışına giriyoruz. Bu ayki bültenimizde, 

çocuklar sorunlarla baş etme becerileri kazanırken ebeveynlerin neler yapabileceğini paylaştık. 

 
Eyüboğlu Eğitim Kurumları  

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 

 
“Problemler onlarla nasıl başa çıkacağınızı bilirseniz, iyiye kullanabileceğiniz fırsatlardır.” 

                                                                                                          Henry J. Kaiser 

 

 

Problem Nasıl Çözülür? 

Anne- baba olarak çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesini isteriz. Hem de öyle çok 

isteriz ki bir bakmışız çocuklarımızın işlerini de bizler yapıyoruz. Ancak dış dünya çocuklarımız için kendi 

yarattığımız steril ortamdan farklı, tümüyle adil olmayan, birçok çatışmayla baş etmemizi gerektiren bir 

yerdir. 

 

Her işi ebeveyn olarak bizlerin üstlenmesi, çocuklarımızın kendi ayakları üstünde durmaya 

başladığında ne yapacağını bilemez bir hâle gelmesine sebep olabilmektedir. Sosyalleşen her birey yaş 

gözetmeksizin problemlerle karşılaşacaktır. Peki, problem nasıl çözülür? 

 
“Problem çözme; içinde bulunulan durum gözetilerek, kullanılabilecek imkânlar dahilinde 

izlenecek yolu planlayabilmek ve o yoldan gitmektir.” Çocuğun bir problemi hem kendine güvenerek, 

hem de başarıyla çözebilmesi için birkaç önemli aşamadan söz etmek mümkündür. 

 

Konuşmak 

Sorunun paylaşımı çeşitli bölümleri ile ele alındığında daha kolay çözüme ulaşılır. Çocukların 

çoğu ya sorunlarını başkalarına hissettirmez ya da farklı biçimlerde dışa vurur (Direnç göstermek, sözlü 

çatışmaya girmek, okul sorumluluklarını aksatmak ya da başkalarının eşyalarına zarar vermek vb.).  Bu 

nedenle, atılacak ilk adım kendilerini üzen ya da endişelendiren konuyu, çok güvendikleri biriyle 

konuşabilmelerini sağlamaktır. Bu süreçte ilk başvuru kaynağı anne-babadır. Ancak sorun anne-

babayla ilgili ise ya da çocuk sorunu herhangi bir nedenle ebeveyniyle paylaşamıyorsa bir başkasıyla 

konuşabilmesi için çocuğun güvendiği bir yetişkine veya arkadaşına yönlendirilmesi söz konusudur. 

Yönlendirilen kişinin, teşvik eden ya da sorunu çözmede çocuğa yardımcı olmaya çalışan bir kişi olması 

önemlidir. 

 

Düşünmek 

Probleme yönelik herhangi bir önlem almadan önce çocuğa, problemi tüm ayrıntılarıyla 

düşünmesi gerektiğinin hatırlatılması önemlidir. Düşüncelerini netleştirmesi ya da yeni fikirler üretmesi 

konusunda önerilerde bulunmak ve yönlendirmek son derece yararlıdır 

 

 

 

 

 

 



 Resim yapmak 

 "İyi" ve "kötü" şeyler listesi hazırlamak 

 Sorun hakkında farklı biçimlerde biten konular hakkında konuşmak 

 Beyin fırtınası yapmak 

 Benzer problem ve çözümlerine yönelik araştırma yapmak ve not almak bu öneriler arasında yer 

alabilir. 

 

Çocuğunuzu bu tür "düşünme etkinlikleri" konusunda teşvik etmekle ona, "çocuk" ruh halinden 

"yetişkin" ruh haline geçiş yapabilme şansını vermiş olursunuz. Problem çözme konusunda kişiliğin en 

önemli özelliği “yetişkin benlik” düzeyine geçebilmektir. Çocukların büyük kısmı bu geçişi 

başarabildiğinde kendilerine olan güvenleri artar ve kendilerini daha güçlü hissederler. 

 

Harekete geçmek 

Problem çözümüne yönelik bir eylem planı yapılmasına yardımcı olmak önemlidir. 

Uzun süreli hedef koymak, seçilen hedefin başarıya ulaşma olasılığının olması ve sürenin gerçekçi 

olması anlamını taşır. İstenilen hedefin kısa ve net bir özeti olmasına dikkat edilmelidir. Kısa süreli 

hedefler koyduğunuzda ise bu hedeflerin çok somut olmasına, kısa sürede başarı ile sonuç alınmasına 

ve aşırıya kaçılmamasına özen göstermelisiniz.  

 

Denetlemek 

İç disiplini olan bireyler problem çözerken, kaydettikleri ilerleme değer verdikleri biri tarafından 

izleniyorsa daha dikkatli çalışabilirler. Çocuklar, süreçlerinin izlenmesi ve geri bildirim almak yoluyla 

daha istekli ve olumlu gelişme gösterirler. Ancak yapılan işe gereğinden fazla karışmak olumsuz 

sonuçlar da yaratabilir. Karşılaşılan problem için uygulanan yaklaşımlarda davranışların gözden 

geçirilmesi, kişisel deneyimlerden örnekler verilmesi, yardım ihtiyacı varsa iletişime geçilerek yardım 

alınması yönünde rehberlik edilmelidir. Ayrıca, kendi otokontrol özelliğinin devrede olması yönünde 

teşvik etmek de son derece yararlıdır (Kısa notlar almak, belirgin bir program yapmak, denetleme 

listesi hazırlamak vb. ). 

 

Problem Çözerken Çocuklarımıza Nasıl Yardımcı Olabiliriz? 

 İlk olarak problemin ne olduğunu anlamaya çalışın.  

“Nasıl bir durumun içindeyim?”  

Onu üzen durumu anlatmasını sağlayın. Çocuğunuzun anlattıklarına; yorum yapmadan, 

dinlemeye, inanmaya ve destek olmaya hazır olduğunuzu hissettirerek kulak verin.  

 

 Yeni yollar araştırmaya başlayın.  

“Bu durumu nasıl halledebilirim?” 

Çözüm yöntemine geçmeden önce problemi parçalayarak tekrar gözden geçirmesine yardımcı 

olun. Sadece onun söylediklerini özetleyerek geri bildirim verin. 

 

 Çözümü uygulamak için plan hazırlayın ve uygulayın. 

Neler yapacağını, nereden başlayacağını, atacağı adımları sıralamasına yardımcı olun. 

 

 Uyguladığınız yöntemi kontrol edin. 

Çocuğunuz deneyim kazanırken süreci birlikte gözden geçirmekte fayda vardır. Neler yaşadığı, 

neler hissettiğine dair sizinle paylaşımda bulunmasına, birlikte gözden geçiremeseniz de kendisinin 

gözden geçirmesine teşvik edin. 

 

Çocuk Problem Çözmeyi Öğrenirken Ebeveyn Tutumu Nasıl Olmalıdır? 

Çocukların, model alarak öğrendikleri bilgisini hatırlarsak geliştirecekleri çözüm stratejilerinin 

ebeveyn tutumuyla doğru orantılı olduğunu da ifade edebiliriz. 

 

 Çocuğunuzun atılganlığını destekleyip kendi çözümlerini bulmasına olanak sağlayın. 

Bu yönde desteklenen çocuklar karşılaştıkları problemler karşısında çözüm arayışına girmek 

konusunda talepkâr olacaktır ve kendi yeteneğinin, gerçekliğinin farkında olacağından başarmış olma 

duygusunu hissederek, özgüveni olumlu yönde gelişme gösterecektir. 

 



 Kendi problemini çözmesine fırsat verin.  

Problem çözme fırsatına sahip olan çocuk, yeni tecrübeler edinirken aynı zamanda ebeveyne de 

iç dünyasıyla ilgili bilgi verir. Aldığı kararlar, kullandığı sistemler, planladığı yöntemler, kendi yaratıcılığı 

ve desteklenmesi gereken yönler hakkında aslında anne-babaya yol gösterir. Böylece ebeveyn hangi 

noktada çocuğa ip ucu vermesi gerektiğini bilir.  

 

 Probleme dahil olacağınız noktayı belirleyin. 

Çocuklarımız kendi çözümlerini ararken, dahil olmamız gereken kısımlar olabilir. Yaşanan 

duruma dahil olmadan önce çocuğun tecrübeleri, problemin yaşına uygunluğu göz önünde 

bulundurulmalıdır. Tecrübelerinin ve yaşının, karşılaştığı problemi çözmeye elverişli olmadığı 

durumlarda çözüme dahil olmak önemlidir. 

 

 Problem çözme yöntemlerini anlatın. 

Karşılaştığı problem karşısında hangi yollardan gidebileceğini, kendinizden örneklerle, 

dayatmadan çocuğunuzla paylaşın.  
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