
 

Akademik Başarıyı Arttırmada Ailenin Rolü 

İster ilkokula, ister üniversiteye gitsin bir çocuğun eğitim başarısını yükseltmek konusunda 

anne ve babaya önemli görevler düşmektedir. Bu yazıda çocuğunuzun başarısına katkıda 

bulunacak bazı pratik öneriler yer almaktadır. Ancak, çocuğunun akademik başarısı 

konusunda yapılabileceklerin “katkı” ve “yardım” olduğunun akıldan çıkarılmaması gerekir. 

Bu sebepten bütün yardımlarda geçerli olan temel kural burada da geçerlidir. Yardıma ihtiyacı 

olanın “yardımı istemesi”. Maalesef çocuğunuza rağmen çocuğunuza yardım edemezsiniz.  

Bir başka ifadeyle söylemek gerekirse çocuğunuzun isteği olmaksızın veya onun karşı 

çıkmasına rağmen çocuğunuza yardımcı olmanız ve eğitim başarısına katkıda bulunmanız 

mümkün değildir. Bu sebeple yapmak istediğiniz yardımlarda onunla işbirliği içinde olmanız, 

onun söyledikleriniz ve yapmak istedikleriniz konusunda ikna olması esastır. Aşağıda bu 

konuda katkı sağlamak adına yapılması gerekenlere yer verilmiştir.  

1-Öncelikle Çocuğunuzu İyi 

Tanıyın. Çocukları motive etmek için, 

genel ilkeler olsa da her çocuk için geçerli 

bir ilke yoktur. Çocuğunuzu daha iyi 

motive etmek için nasıl davranmanız 

gerektiğini çocuğunuza sorabilirsiniz. Bu 

motive araçlarını/yöntemlerini yerinde 

kullanarak onları önemsediğiniz mesajını 

iletebilirsiniz. 

 

2-Çocuğunuzla Birlikte Bir Plan 

Yapın: Anne-baba olarak çocuğunuzun da 

fikrini alarak bir plan yapın. Burada anne 

baba ile birlikteliği söz konusuysa bu 

planlamada ikisinin de olması önemlidir. 

Anne baba birlikteliğinde alınan ve takip 

edilen kararlar çocuğunuzun bunu 

uygulamasında ve istikrarında daha etkili 

sonuçlar verecektir. Çocuğunuzun fikrini 

almak çok önemli, aldığınız kararlarda 

çocuğunuz da söz sahibi olursa bu 

kararlara uyma ihtimali daha yüksek 

olacaktır. Bu planda, günlük çalışma 

süresi, kitap okuma süresi, televizyon, 

bilgisayar, telefon gibi teknolojik aletlerle 

ne kadar zaman geçireceği gibi konuları 

kararlaştırın. Kararlara uymadığında 

karşılaşacağı yaptırımları da birlikte 

belirleyin. Aldığınız kararları bir kağıda 

yazın, göz önünde bir yere asın. 

 



 

3-Aldığınız Kararları Takip Edin: 
Çocuğunuz yaptığınız bir plana birkaç gün 

sorunsuz uysa bile zaman geçtikçe plana 

uymamaya, aksatmaya başlayabilir. Burada 

karar almaktan daha önemli olan nokta 

ebeveyn olarak aldığınız kararların 

takipçisi olmalısınız. Çocuğunuz geçmiş 

çalışma alışkanlığına sahip değilse düzen 

sağlamada zorluk yaşayacaktır. Bu süreçte 

alınan kararları uygulama konusunda taviz 

vermeyin. Çalışmak istemediği durumlarda 

neden çalışmak istemediğini anlamaya 

çalışın. Tatlı dil kullanarak onu çalışmaya 

motive ve ikna edin.  

 

4-Teknolojiye (Telefon, Bilgisayar, 

Televizyon) Sınır Koyun: Televizyon 

izlemek ve bilgisayar ile oyun oynamak ya 

da sosyal medyada gezinmek ders 

çalışmaya göre daha eğlencelidir. 

Bilgisayar ile oynama şansı olan çocuklar 

tabi ki onun başından kalkıp ders çalışmayı 

tercih etmeyecektir. Bu nedenle teknoloji 

kullanımı konusunda onu da ikna ettiğiniz 

bir sınır koyun. Bu sınırları aşma 

durumlarında anne baba olarak 

çocuğunuza ne kısıtlamalar getireceğinizi 

birlikte belirleyin. En önemli şey sizinle 

birlikte aldığı kararların eksiksiz 

uygulanacağına inanmasıdır. Çocuğunuz 

ders çalışmasa bile onlar ile 

oynayamayacağını bilmelidir. 

5-Kullandığınız Sözcüklere Dikkat 

Edin:  Çocuğunuzun ders çalışmasını 

istiyorsanız onun motivasyonunu artırmaya 

yönelik konuşun. Kızmak, bağırmak, 

suçlamak, yargılamak anı kurtarabilir fakat 

çalışmada süreklilik konusunda işe 

yaramayacaktır.  
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