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AKADEMİK PERFORMANS VE AİLE 
 
Çocuğun yaşamının şekillenmesinde sosyal çevresinin katkısı oldukça yüksektir. 

Çocukların doğuştan getirdiği mizaç özellikleri, genetik yatkınlıkları ile birlikte anne-

babaların da yetiştirme tarzlarının akademik başarı üzerindeki etkisi büyüktür. Anne 

babaların tutumları çocukların hayata bakış açılarını şekillendirir.  Çocuk doğum ile 

birlikte ilk defa sosyalleşmiştir ve anne -baba çocuğun sosyal ortamındaki ilk kişilerdir. 

Çocuk hayata adapte olabilmek için ihtiyacı olan desteği ailesinden alır. Aile kimlik 

kazanımının, benlik gelişiminin, kişiliğin şekillendiği yerdir. Aileden birçok duygu, 

düşünce ve davranış kalıbı öğrenir. Aile ile kurulan ilişki çocuğun diğer insanlara, 

nesnelere, derslere olan tutumunu belirler.  Çocuğun akademik performansını 

desteklemek için onu tanımak, iletişim kurmak, sorumluluk vermek, tek ve özel 

hissettirmek önemlidir. 

 

Çocuğu Tanımak 

Çocuk fiziksel gelişimi, ilgi duyduğu, yetenekli olduğu alanları, potansiyeli, zayıf olduğu 

tarafları, amaçları, arkadaşlık ilişkisi kurduğu kişiler gibi birçok yönüyle anne- babalar 

tarafından tanınmalı ve beklentiler çocuğun karşılayabileceği düzeyde tutulmalıdır. 

Kuşkusuz tüm anne babalar kendi çocuklarının yetenekli, akademik performansı 

yüksek, sevilen, iyi arkadaşlıklar kuran gibi özellikleri bakımından güçlü olmasını ister. 

Bu istek zaman zaman ailelerin olumlu özelliklere odaklanıp çocukların ihtiyaçlarını, 

gelişim alanlarını sınırlarını göz ardı etmelerine sebep olabilir.  

Çocuğun ilgi ve yeteneklerinin tanınması doğru akademik yönlendirme için gereklidir. 

Yetenek kişinin bir işi başarabilme gücünü, ilgi ise bir işten hoşlanma, ona öncelik 

tanımayı ifade eder. Örneğin her fırsatta resim yapan, alışverişe çıktığında önce resim 

malzemelerine bakmak isteyen, sergileri takip eden bir çocuğun resme ilgisi olduğunu 

söyleyebiliriz. Bu bağlamda çocuğun yaptığı resimler öğretmenleri tarafından 
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değerlendirildiğinde yetenekleri de ilgisi ile paralelse doğru bir akademik yönlendirme 

yapılabilir.  

 

İletişim Kurmak 

Çocuklar anne babaları tarafından anlaşılmaya, duygu ve düşüncelerini paylaşarak 

rahatlamaya ihtiyaç duyarlar.  Anne babanın çocukla sohbet etmesi, didaktik olmayan 

şekilde konuşması, konuşurken kendi duygularını paylaşması, yaşanan olayı sadece 

durum olarak değil hislerinde anlatması çocuğun kendi duygularının farkına varmasına 

yardımcı olur. Duygularının farkında olan çocuk yaşadığı duyguları rahatça 

paylaşabilir. Çoğu zaman herhangi bir problemin tek bir çözüm yolu varmış gibi 

hissedebilirsiniz. Bu his sizi tek bir çözüm yolu olduğuna inandırır. Halbuki her çözüm 

kendine has sonuçlar doğurur. Önemli olan bir çözüm yolu belirleyebilmektir. Çocuğu 

anlayarak, sesimizi yükseltmeden, sabırla ve kararlı tutumla uygulanan her yöntem 

olumlu sonuçlar doğuracaktır. 

 

Sorumluluk Vermek 

Sorumluluk duygusu çocuğun kendine güvenini destekler ve her alanda başarı 

performansını arttırır. Çocuğun kendi sorumluluğunu alması için istenen konuyla ilgili 

bilgi vermek, takip etmek ve fırsat tanımak önemlidir. Bu 3 adımı ödev problemi 

konusunda ele alalım. 

Bilgi vermek 

Bilgi vermek; durum tespiti yapmak, değişmesini istediğiniz davranışı sebepleri ile 

birlikte çocuğa anlatmaktır. “Okuldan verilen ödevlerle ilgili öğretmenlerinden 

yapmadığına dair geri bildirim alıyoruz, aynı zamanda evdeki gözlemimizde bu yönde. 

Ödevler senin okulda öğrendiklerini pekiştirmen için gerekli. Bu durumu nasıl 
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düzeltebileceğimizle ilgili birlikte konuşalım.” demek çocuğun neyi neden yapacağını 

anlamasını sağlar. 

Takip etmek 

Çocuklar birebir ve sakin konuşulduğunda söylenenleri dinler ve alınan kararları kabul 

ederler. Ancak davranışın yerleşmesi için bir süre takibe ihtiyaç duyarlar. Takip 

edilmediklerinde alınan kararları uygulamakta zorlanırlar. “Ödevlerini yaptığınla ilgili 

öğretmenlerinden olumlu geribildirimler alıyorum veya evde ödevlerini yaptığını 

gözlemliyorum” demek çocuğa takip edildiğini hissettirir. 

Fırsat Tanımak 

Sorumluluk kazanma süresince çocuk farklı yöntemler deneyebilir, zaman zaman 

efektif olmayan ya da size uygun gelmeyen tekniklere başvurabilir. Böyle durumlarda 

uzaktan gözlemlemek, kendi için en doğru yolu bulması için denemesine fırsat vermek 

faydalı olacaktır. 

 

 

 

Tek ve Özel Hissettirmek 

Her çocuk ailesi tarafından sevildiğini, değer gördüğünü hissetmek ister. Bu his 

çocuğun özgüvenini destekler, çevresiyle kurduğu iletişimin güçlü olmasına, 

sorumluluk üstlenme noktasında cesur olmasına, problem yaşadığında çözüm 

üretebilir olmasına katkı sağlar. Birlikte geçirilecek vakitler yaratmak, çocuğu 

akranlarıyla hiçbir açıdan kıyaslamamak, yapabilirliklerini fark edip ondan destek 

istemek, aile içi alınan kararlarda fikrini sormak, hata yaptığınızı düşündüğünüzde 

söylemek, gerekirse özür dilemek, izin verdiği ölçüde fiziksel yakınlık kurmak ve 

sevginizi sözcüklerle ifade etmek çocuğa özel hissettirecektir. 
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Her çocuğun kendine has ve biricik olduğu, ailenin verdiği sosyal desteğin kişiler arası 

ilişkilerin düzenlenmesinde, akademik performans gelişiminde önemli bir yere sahip 

olduğu unutulmamalıdır.  
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