
 
 

 1 

ÇOCUKLARDA SORUMLULUK BİLİNCİ 

Anne-babalar; çocuklarının gelecekleri hakkında hayal kurarlar. Onları; özgüveni 

gelişmiş, mücadeleci, kendi kararlarını verip bunları uygulayabilen çocuklar olarak 

yetiştirmeyi hedeflerler. Bu hedeflere ulaşmak adına yapılması gerekenlerden biri ise 

çocuklarda sorumluluk bilincini oluşturmaktır. Sorumluluk bilinci, kısa sürede kazanılan 

bir beceri değildir. Çocuğun hayatının ilk yıllarından itibaren önce anne-babadan sonra 

içinde bulunduğu sosyal çevreden öğrenilir ve geliştirilir.   

Sorumluluk kısaca, “bireyin uyum sağlaması, üzerine düşen görevleri yerine getirmesi 

ve kendine ait bir olayın başkaları üzerindeki etkilerinin sonuçlarını üstlenmesi, 

başkalarının haklarına saygı göstermesi ve kendi davranışının sonuçlarına sahip 

çıkabilmesi” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan yola çıkarak sorumluluk bilinci 

gelişen çocukların; kendi kararlarını verebildiğini, karar alırken elindeki kaynakları 

kullanabildiğini, değer yargılarını gözettiğini, bağımsız davranabildiğini ve başkalarının 

haklarını çiğnemeden kendi ihtiyaçlarını karşılayabildiğini söylemek mümkündür. 

Yaptığı işi sonuna kadar götüren ve yapmakta olduğu bir davranışın olası sonuçlarına 

katlanmayı göze alan çocuğa sorumlu çocuk olarak diyebiliriz. Sorumluluk, doğuştan 

getirilen kişilik özelliği olmasının yanı sıra geliştirilebilen bir beceridir. Bu noktada anne-

babalara görev düşmektedir. 

Peki sorumlu bir çocuk yetiştirmek için neler yapabiliriz?  

 Rol model olarak anne-baba sorumluluk bilincinin gelişmesi adına çocuğa 

destek vermelidir. Anne-babanın çocuğun yaşına, kişilik özelliklerine uygun 

görevleri belirleyerek, çocuğun bunları yapmasına fırsat vermesi, istenilen 

davranış için model oluşturması ve olumlu davranışları pekiştirmesi 

gerekmektedir. 

 Çocuklar bilişsel, fiziksel, sosyal alanlarda yeni beceriler kazanmaya 

başladıkça, sorumluluk almaya hazır hale gelirler. Mesela çocuklar hareketlerini 
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kontrol edip, el becerileri geliştiği zaman kendi başına yemek yiyebilirler ya da 

giysilerini giyip çıkarabilirler. Bu gelişim tamamlandığında giyinme soyunma, 

kendi başına yemek yeme sorumluluklarını almaya hazırdırlar. Yetişkinler 

tarafından çocuklara, bu sorumlulukları yerine getirmesi için fırsat tanındığında 

kendi işini yapmış olmanın heyecanı ve başarısı onların özgüvenlerini 

güçlendirmek için destek olacaktır. 

 Çocuğunuza, yaşına uygun sorumluluklar listesi hazırlayın. Sorumluluğunu 

üstlenmek istediği işleri bu listeden seçmesine fırsat verin ve onun doğru 

kararlar verebileceğine olan güveninizi koruyun. Bu listeden seçim yapması 

konusunda onu zorlarsanız ya da yapacağı işleri siz seçerseniz sorumluluk 

duygusunu geliştirmeniz zorlaşır. Çocuğunuzun yetenekleri ve güveni geliştikçe 

önerdiğiniz ve başarabileceğini düşündüğünüz seçeneklerin sayısını 

arttırabilirsiniz. 

 Çocuğunuz için kararlar vermek yerine, kendi başına düşünmesine ve sorununu 

çözmesine imkan tanımak önemlidir. Sorumluluklarını yerine getirirken sadece 

gerektiğinde müdahale edilmelidir. Eğer işin nasıl yapılabileceğini bilmiyorsa 

ona işin nasıl yapılacağını gösterebilirsiniz. 

 Sorumluluk bilincini geliştirme sürecinde, her konuda olduğu gibi kararlı ve 

tutarlı davranmak oldukça önemlidir. Aynı durumlara değişken zamanlarda farklı 

tepkiler vermek çocuklar için akıl karıştırıcıdır.  

 Çocuğunuzun başarıyı tatmasına izin verin. “Kendim yaptım.”, “Tek başıma 

başardım.”, “Ben yapabilirim.” diyebilme fırsatı bulan çocuğun özgüveni 

desteklenmiş, sorumluluk duygusu artmış, kendi ayakları üzerinde durabilme 

becerisi gelişmiş olacaktır. 
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Her becerinin gelişim sürecinde olduğu gibi sorumluluk bilincinin gelişimini 

desteklerken de sabırlı olmak, çocuklara zaman tanımak, ev içerisinde bir düzen 

oluşturarak belirlenen sınırlar içerisinde çocuklara özgürlük alanları ve seçim şansı 

tanımak oldukça önemlidir.  
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