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ÇOCUĞUN BAŞARISINDA AİLENİN ROLÜ VELİ BÜLTENİ 

 Sayın Velimiz;  

 Çocukların başarısında okul kadar hatta daha da önemli bir etkiye sahipsiniz.  

Çocuğunuzun başarısını etkileyen en önemli faktörlerden birisi  aile ortamı ve 

tutumudur. Bu konuda sizlere bilgilendirme yapmak istiyoruz.  

  Anne-baba olarak çocuğumuzun başarısını nasıl desteklersiniz?  

Öncelikle; iyi bir uykudan sonra güzel bir kahvaltı yaparak 

çocuğunuzun güne başlaması bu süreçte hem sağlıklı olmasını 

hem de yeni bilgiler öğrenmesini kolaylaştıracaktır.       

 

Evde çocuğunuza uygun, dikkatinin dağılmadığı, verimli ders 

çalışabileceği bir çalışma ortamı hazırlayınız.  Çalışma ortamında 

dikkati dağıtıcı TV, bilgisayar, tablet, telefon gibi uyarıcıların 

olmaması gereklidir.  

 Çocuklarınızla iyi notların 

yanında zayıf not almasının da normal 

olduğunu ve çalışmakla durumunu 

düzeltebileceğini anlatmakta önemlidir.  

Çocuğunuzun evdeki ders çalışma temposunu 

takip edebilirsiniz. Ancak sürekli şekilde 

“dersine çalış” ikazı olumsuz etki yaratacaktır. Bu nedenle ona güvendiğinizi belli 

ederek yönlendirme yapmak daha sağlıklı olacaktır.  

 

 



Çocuk, anne ve babasıyla kaliteli zaman geçiremez ve paylaşımlarda 

bulunamazsa duygusal yoksunluk yaşar, ihtiyacı olan ilgiyi farklı 

şekillerde arar. Bu çocuklarda başarısızlığın yanında çeşitli uyum ve 

davranış bozuklukları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla ilişkilerinde 

sorunlar görülebilir. Çocuğunuzla eğlenmek  ve sohbet etmek için 

de zaman ayırmanız gerektiğini lütfen unutmayın  

 Çocuğumuzla iletişimimizi güçlendirmek için onun ruhsal 

dünyasını tanımak, duygularının farkında olmak gerekiyor.  

Çünkü çocuklardan yapamayacağı şeyleri istemek onlara en 

büyük haksızlıktır. Onları yetenekleri düzeyinde 

desteklemek ve başarıları konusunda takdir etmek çok 

önemlidir.  

Okul başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biri de 

çocuğun sorumluluk almaya ve başladığı işi bitirmeye  alışmasıdır.   Sorumluluk 

duygusu hem çocukların kendilerine güven duymasına katkıda bulunur, hem de 

otokontrol gelişimini destekler ve ilerleyen zamanlarda sosyal yaşama adaptasyon 

için olumlu katkılar sağlar. Bu nedenle çocuğunuza evde de sorumluluk alabileceği 

fırsatlar yaratabilirsiniz.  

Çocuğunuzun akademik ve sosyal başarısını artırmak 

için öğretmenlerle sıkı bir işbirliği kurunuz. 

Çocuklarınızın eğitiminden sorumlu ve onlar hakkında 

birçok bilgiyi edinebileceğiniz öğretmenler ile konuşma 

fırsatını sizlere sunan bu toplantılar aslında kaçırılmaz 

bir fırsat niteliğindedir. Veli toplantılarına katılmaya 

özen gösteriniz. 

 

Sağlıklı, mutlu ve başarılı bir dönem geçirmemiz dileğiyle...  

                                      Rehberlik Servisi 

 

 

 



 


