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OKUL ÇAĞI ÇOCUĞUNUN SORUMLULUK GELİŞİMİNİ DESTEKLEME  
 

Her ebeveynin çocuğu ile ilgili istek ve beklentileri vardır. Birçok ebeveyn 

çocuğunun kendine yetebilmesini ve yetişkin olduğunda da kendi ayakları üstünde 

durmasını ister. Bu doğrultuda çocuklarda sorumluluk ve özdenetim bilincinin 

oluşturulması ve desteklenmesi oldukça önemlidir. Çocuklarda sorumluluk ve 

özdenetim gelişimi; erken çocukluk yıllarından başlayarak yaş düzeylerine uygun 

sorumluluklar vererek gelişmeye başlar.  

Sorumluluk kavramı, davranışların gereklerini üzerine almak anlamına gelir. 

Aynı zamanda sorumluluk; neyin, ne zaman ve nasıl yapılması gerektiğini bilmektir. 

Hayat ile ilgili diğer değerler gibi sorumluluk da çocuğun öncelikle anne babasından, 

daha sonra sosyal çevresinden öğrendiği ve geliştirdiği bir beceridir. Aile içinde 

sorumluluklarının bilincinde olan çocuklar, büyüdüklerinde toplum içinde kendi 

sorumluluklarını üstlenen ve başkalarının haklarına saygı gösteren yetişkinler 

olacaklardır. Sorumluluklar da tıpkı diğer beceriler gibi pratik yaptıkça gelişir, bu 

sebeple çocuklara uygun fırsatların sunulması önemlidir.  

 

Sorumluluk Gelişimi Nasıl Desteklenir? 

Okul çağı, çocukların sorumluluk almaları ve becerilerini geliştirmeleri için en 

önemli dönemlerdendir. Bu yaş grubundaki çocuklar belirli miktarda sosyal 

bağımsızlığa ihtiyaç duyarlar, neden-sonuç ilişkilerini anlamlandırmaya başlarlar. 

Dolayısıyla; kişisel olarak, aile içinde, akademik ve çevresel alanda birçok sorumluluğu 

yaş düzeyine uygun şekilde üstlenebilir hale gelirler. 

 Çocuklara sorumluluk kazandırılırken yaş ve gelişim düzeyine uygun 

sorumluluklar verilmesi oldukça önemlidir. Ebeveynler olarak bu sorumlulukların neler 

olabileceğini düşünebilirsiniz. Çocuğunuzun gerçekleştirmesini beklediğiniz 

sorumlulukları onunla beraber netleştirmek, onu sürece dâhil etmek, desteklemek ve 
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teşvik etmek sorumluluk kazandırmada önemlidir. Örneğin; ebeveynler olarak daha 

önceden belirlediğiniz ve çocuğunuzun yaş düzeyine uygun olarak 

gerçekleştirebileceğini düşündüğünüz birkaç sorumluluk arasından çocuğunuzun 

seçim yapmasına izin vererek teşvik etmek, gösterdiği çabayı takdir etmek iyi bir 

başlangıç olacaktır.  

Ebeveynler olarak çocuklara her konuda olduğu gibi sorumluluk kazandırılırken 

de rol model olmak önemlidir. Çocuğunuzla, aile üyelerinin evde ortak sorumlulukları 

olduğu gibi sadece bir bireye ait olan sorumluluklar da olduğunu, her bir aile üyesinin 

sorumluluklarını, bu sorumlulukların nasıl yerine getirildiğini ve alınan sorumlulukların 

çevredekileri nasıl etkilediğini konuşabilirsiniz. Çocuklara sorumluluk verilirken 

onlardan tam olarak ne beklediğinizi açık bir dille anlatınız. Bu durum süreci daha net 

hale getirecektir.  

Çocuklar yeni edindiği sorumlulukları gerçekleştirirken zaman zaman 

zorlanabilirler ya da hata yapabilirler, bu oldukça normaldir. Zorlandığı noktalarda onun 

adına düşünmek yerine çözüm üretmesine olanak vermek çocuğunuzun sorumluluk 

duygusunu geliştirecektir. Verdiğiniz sorumlulukları tam olarak istediğiniz biçimde 

yapamadığında ya da hata yaptığında eleştirmeyiniz ve yetersiz hissettirmeyiniz. 

Bunun yerine sürece geri bildirimde bulunarak, çabasını takdir edip, iyi yaptıklarını ve 

sonraki denemesinde geliştirebileceklerini şefkatli bir biçimde aktarınız.  

Çocuğunuza suçluluk duygusuna kapılmadan hata yapabilme olanağı tanıyınız. 

Uygulayamayacağınız bir yaptırımı hiçbir zaman bir korku ve baskı aracı olarak 

kullanmayınız. Uyarılar zaman zaman gereklidir, ancak söylenenin de yerine 

getirilmesi gerekir. Çocuğunuz aldığı bir sorumluluğu yerine getirmediğinde; bu 

durumun nedenlerini ve karşılaşacağı sonuçları beraber düşününüz. Örneğin; çocuğun 

sorumluluğu bir bitkinin bakımını üstlenmek ise, o bitkiyi sulamadığında durumun 

yaratacağı sonuçları konuşmak gibi. Sorumluluklarını yerine getirildiğinde ise, ödül 
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yöntemini uygulamayınız çünkü ödül bir kez verildiğinde sürekli artarak sürdürülmesi 

gereken bir davranışa dönüşmekte ve çocuklar için negatif bir unsur haline 

gelmektedir. 

Çocuğunuzun daha büyük ve önemli sorumluluklar yüklenmeye hazır ve istekli 

olduğu zamanları kollayınız. Bu sorumlulukları üstlenebilmesi için gereken elverişli 

ortamları sağlayınız. Her zaman olduğu gibi sorumluluk kazandırılırken de çocuğunuza 

sevildiğini ve değerli olduğunu hissettiriniz. 
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