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LİSELİ ANNE BABALAR 
 

Çocuğun okula başlaması ile anne babaların görevlerinde de değişiklik olmaktadır. Bir 
ilkokul öğrencisinin velisi olmak, bir yandan çocuğun özdenetim ve sorumluluklarını 
alması diğer yandan da akademik görevlerini yapabilmesi bakımından önem 
taşımaktadır. Ortaokul hayatında çocuğun ortaöğretime hazırlanması, lise 
yaşantısında ise ergenin sorumluluklarını hedefine uygun olarak yerine getirmesi ön 
plana çıkmaktadır.  

Lise öğrencisinin velisi, ergenlik – sosyal iletişim - teknolojik araçlar ve akademik 
becerilerinin tamamının dengede tutularak geçirilmesini desteklemelidir. Lise 
öğrencisinin ailesi bir yandan çocuğunun duygusal - sosyal gelişimini takip etmeye, 
diğer yandan da kariyer yolculuğuna destek vermeye çalışmaktadır.  

Bunun yanında da akran iletişimini devam ettirmesini, zamanını iyi kullanmasını ve 
önceliklerini bilerek sorumluluklarını yerine getirmesini ve böylece yaşama güçlü 
şekilde bağlanmasını hedeflemektedir.  
Lise öğrencisi ailesinin öncelikli konularından biri, çocuğun kariyer hedefleri ile uyumlu 
seçimler yapabilmesi için çocuğu yönlendirmek olmalıdır. Yükseköğrenim hedefi için 
iyi bir hazırlık süreci, hayal edilen hedefin gerçeğe dönüşmesi demektir. Sınavlara 
hazırlık sürecinde, zamanın planlanması ve hedef belirlenme sürecinde destek odaklı 
takip yapılması öğrenciye iyi gelecektir.   
Sınava hazırlık sürecinde hem öğrencinin hem de velinin, sonucun belirsizliğinden 
kaynaklanan kaygı yaşadıkları bir gerçektir. Kariyer yolculuğunda hem aile içindeki 
ilişkilerin korunması hem de doğru tercihlerle hedefe gidilmesi lisede en önemli 
konudur. Bu anlamda, rehberlik birimi ile sıklıkla yapılan öğrenci ve veli paylaşımlarına 
kısaca değinmek farkındalık açısından yararlı olacaktır: 
Ailelerin paylaşımlarından bazı örnekler: 

 Çocuğumun karşı cinsten arkadaşı var ve tüm vaktini ona ayırıyor, sürekli 

telefonda konuşmaktan ve mesajlaşmaktan derslere zamanı kalmıyor. 

 Çocuğumu bilgisayar-tablet karşısından kaldıramıyorum, kontrol etmek önceki 

gibi kolay değil, derslerini yaptığını söylüyor ancak emin değilim ne yaptığından. 

 Çocuğumun uyku düzeni iyice değişti, geç yatıyor ve sabahları zor kalkıyor, 

konuştuğumuzda uykusunun yeterli olduğunu söylüyor. 

 Çocuğum kahvaltı ve yemek düzenine dikkat etmiyor, derse odaklanması için 

kahvaltı yapması için hazırlıyorum ama tercih etmiyor, hareket etmediğinden 

kilo alıyor. Bunları konuşmak istediğimizde ise dinlemiyor. 
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 Öğrencilerin paylaşımlarından bazı örnekler: 
 

 Ailem sadece sınav sonuçlarımla ilgileniyor, kendi dönemlerindeki okul hayatı 
gibi zannederek sürekli kıyas ediyorlar. 

 Ödev yaparken ya da test çözerken annem ya da babam başımda bekleyerek 
süre tutuyorlar. Sabit zamanda çözdüğüm soru sayısını ölçmeye çalışıyorlar. 
Bu durum beni çok geriyor. 

 Ailem her gün kaç soru çözdüğümü öğrenmeden uyuyamıyorlar. 

 Ailem benim çalışma programımı yapıyor, oysaki bunu benim planlamam 
gerekir diye düşünüyorum. 

 
Bir ergenin velisi olmak, akademik yetkinliklerin yönetilmesinde olduğu kadar kişisel-
sosyal konularda da hassas olmayı gerektirir. Bu durumda ne yapılabileceği 
konusunda birkaç noktaya dikkat çekmek yararlı olabilir: 

 Öncelikle çocuğunuzun henüz ergenlik döneminde olduğunu hatırlayın ve 

ondan yetişkin davranışları göstermesini beklemeyin. 

 Her zaman sizinle paylaşımda bulunabileceği iletişim kanallarını açık tutun ki 

yaşadığı olumlu ya da olumsuz durumları öncelikli olarak bilme şansınız olsun. 

 Gerek kariyer hedefi gerekse hayata dair planlarında alternatif yollar bulması 

için destek olun. Örneğin; istediği üniversite veya bölümün “ya olmazsa” 

durumuna birlikte cevap bulmaya çalışın. Unutmayın, tek seçenek 

alternatifsizliktir, birden fazla seçenek ise güven ve güç vermektedir. 

 Öğrenci olmanın gereği yalnızca ders çalışmak değildir, bu nedenle 

çocuğunuzun gün içinde sadece ders çalışmasını beklemek doğru 

olmayacaktır. Teknolojik aletlerle ilgilenmesini yasaklamak yerine kısıtlamak, 

zamanı kullanırken hedefine uygun hareket etmesi için anlaşma yapmak en 

doğru olanıdır.   

 Kullanılan ifadelerin özenle seçilmesi önemlidir. Çocuğunuza “sana 

güveniyorum” demek aynı zamanda kendisinden beklentinizi belirtmekte olup 

kaygıya zemin hazırlar. Bu nedenle “senin çabanı görüyor ve takdir ediyorum, 

benim için bu çok önemli” demek yeterlidir.  

 Lise sonunda girilecek bir sınavın varlığı, öğrenci açısından yeterince endişe 

vericidir. Bu nedenle sınava hazırlık sürecinde bilgiden ziyade sağlıklı olmanın 

önemli olduğuna dikkat çekilmelidir. Çocuğunuzun sınavdaki başarısından daha 
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bilgili olduğunu söylemek, sınav esnasında pek çok faktörü yönetmek ile başarılı 

sonuç alındığını konuşmak kendisine iyi gelecektir.  

Aile içinde kurulan güçlü duygusal bağ ve iletişim paha biçilmez bir kaynaktır. 
Çocuğunuza koşulsuz sevgi ile sunduğunuz güven, en zorlu durumlarda yanında 
olacak değerli bir anahtardır.  Çocuğunuzla yükseköğretim hayatı ve iş yaşamında ne 
kadar birlikte zaman geçirebileceğinizi bilemiyoruz, bu nedenle geçmiş ve geleceği 
düşünmek yerine, muhteşem olan şimdiki zamanı çocuğunuzla doldurun ki geriye 
bakınca harika anılarınız olsun. 


